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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 25.02.2021  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3961/RMOb-JIH/1822/69 OFR/RMOb/00
07/21 

Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Ostravy č. 18/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

3962/RMOb-JIH/1822/69 OFR/RMOb/00
10/21 

Nové obchodní podmínky J&T Banky, a.s., 
pro bankovní služby s účinností od 25.03.2021 

3963/RMOb-JIH/1822/69 OFR/RMOb/00
12/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 6/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

3964/RMOb-JIH/1822/69 OFR/RMOb/00
13/21 

Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě 
o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking 

3965/RMOb-JIH/1822/69 OFR/RMOb/00
14/21 

Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o přímém 
bankovnictví a zřízení oprávnění ke službám 
přímého bankovnictví na účtech Komerční banky, 
a.s. 

3966/RMOb-JIH/1822/69 SOC/RMOb/00
07/21 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra 
sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

3967/RMOb-JIH/1822/69 SOC/RMOb/00
08/21 

Žádost o finanční dar - Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

3968/RMOb-JIH/1822/69 SOC/RMOb/00
09/21 

Žádost o finanční dar - Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

3969/RMOb-JIH/1822/69 SOC/RMOb/00
12/21 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 74 v Ostravě-Hrabůvce 

3970/RMOb-JIH/1822/69 SOC/RMOb/00
13/21 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

3971/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
10/21 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. 107/20/OŠK 
a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci č. 108/20/OŠK. 

3972/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
13/21 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné znění ke zřizovací 
listině příspěvkových organizací ve školství 
a kultuře 

3973/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
14/21 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

3974/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
15/21 

Bezúplatný převod hmotného movitého majetku 

3975/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
16/21 

Sloučení organizací Základní škola Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace 

3976/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
17/21 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování 
dotace za rok 2020 a rozšíření účelu užití dotace pro 
SBA Squash club z.s. a MC Smíšek, z.s. 
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3977/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
19/21 

Souhlas s podáním žádosti Základní škole 
a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizaci 

3978/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
20/21 

Smlouva o dílo - Stavba „Oprava chodníků 
MŠ I. Herrmanna 23” 

3979/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
21/21 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace 

3980/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
22/21 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 

3981/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
23/21 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 

3982/RMOb-JIH/1822/69 OSK/RMOb/00
25/21 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

3983/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/00
12/21 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

3984/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/00
30/21 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru v objektu V Zálomu 2948/1, 
O.-Zábřeh 

3985/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/00
31/21 

Pronájem náhradního bytu 

3986/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/00
32/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

3987/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
11/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 

3988/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
13/21 

Souhlas se stavebním záměrem, záměr na pronájem 
a stanovisko k prodeji částí pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 

3989/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
17/21 

Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Předškolní 

3990/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
20/21 

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 

3991/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
21/21 

Nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Uralská 

3992/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
23/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

3993/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
28/21 

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků 
pod garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3994/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
31/21 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími 
garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

3995/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
37/21 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krokova 

3996/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
38/21 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svornosti 
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3997/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
39/21 

Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

3998/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
40/21 

Výpověď smlouvy o nájmu nemovitostí 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, Dubina u Ostravy, 
Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka 

3999/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
41/21 

Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. V Troskách 

4000/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
44/21 

Inflace 2021 u určených nájmů 

4001/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
45/21 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové 
organizaci 

4002/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
49/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Mitušova 

4003/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
51/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Chalupníkova 

4004/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
53/21 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

4005/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
54/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

4006/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
55/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Špillarova 

4007/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
56/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ulice U Výtopny 

4008/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
57/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Horymírova 

4009/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
58/21 

Zřízení věcného břemene – služebnosti 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 

4010/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
59/21 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zkrácená 

4011/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/02
89/20 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka a k. ú. Dubina u Ostravy 

4012/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/04
68/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Krestova 

4013/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/04
71/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Poklidná 

4014/RMOb-JIH/1822/69 ODK/RMOb/00
08/21 

Stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Jičínská 
a Srbská v Ostravě - Výškovicích 

4015/RMOb-JIH/1822/69 ODK/RMOb/00
09/21 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s odstraněním 
chodníku podél ul. Plzeňská 

4016/RMOb-JIH/1822/69 ODK/RMOb/00
10/21 

Aktualizace příloh zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 
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4017/RMOb-JIH/1822/69 OPVO/RMOb/0
003/21 

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní 
kampani “Vlajka pro Tibet” 

4018/RMOb-JIH/1822/69 INV/RMOb/000
6/21 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace 
jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - 
Hrabůvka 

4019/RMOb-JIH/1822/69 INV/RMOb/000
7/21 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy ČEZ 
pro zpracování PD “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní 
- areál v Zálomu” 

4020/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
17/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 07.21 „Rekonstrukce 
bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-
Hrabůvka“ 

4021/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
20/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 16.21 „Oprava 
stávajících WC v MŠ Předškolní 1 v Ostravě - 
Výškovicích“ 

4022/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
21/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 17.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava plotu 
u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostravě - 
Výškovicích“ 

4023/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
24/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) - VZ 15.21 „Rekonstrukce 
ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-
Zábřehu“ 

4025/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
30/21 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 03.21 
„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2” 

4026/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
40/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 27.21 
„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 

4027/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
31/21 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 37.20 
Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-
investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

4028/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
34/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 04.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budov 
MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ 

4029/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
35/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 05.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru 
významného krajinného prvku kolem památníku 
obětem II. světové války na ul. Adamusova 
a Klegova“ 
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4030/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
36/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 06.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště 
u ZŠ Srbská“ 

4031/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
37/21 

Seznam dodavatelů nezařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) 
- VZ 60.20 DNS “Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - 
Jih” 

4032/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
38/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) – VZ 22.21 „Oprava 
střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského 
v Ostravě” 

4033/RMOb-JIH/1822/69 OVZ/RMOb/00
39/21 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 11.21 
„Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, 
k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih” 

4034/RMOb-JIH/1822/69 INV/RMOb/001
1/21 

VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou 
na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - žádost 
o prominutí smluvní pokuty 

4035/RMOb-JIH/1822/69 OPVO/RMOb/0
004/21 

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
11.03.2021 

4036/RMOb-JIH/1822/69 OFR/RMOb/00
15/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 7/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4037/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
67/21 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 

4038/RMOb-JIH/1822/69 OMJ/RMOb/00
71/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní a B. Četyny 

4039/RMOb-JIH/1822/69 OPR/RMOb/00
07/21 

Žádost K. H. N. o prominutí poplatků z prodlení 

4040/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/02
62/20 

Návrh na vydání Pravidel městského obvodu 
Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup 
při výměnách bytových jader a změna nájemních 
podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového 
jádra 

4041/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/00
41/21 

Pronájem bytů neziskové organizaci 

4042/RMOb-JIH/1822/69 OBH/RMOb/00
40/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

4043/RMOb-JIH/1822/69 OSR/RMOb/00
04/21 

Podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – 
Polsko pro projekt Mateřské školy bez hranic - 
Zvířata ve městě 
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Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OVZ/RMOb/00
27/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 21.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce komunikace 
ul. Mitušova 8 - 16“ 

 OSK/RMOb/00
24/21 

Provoz Restaurace K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce 

 OBH/RMOb/00
29/21 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu na ulici B. Četyny 978/19, 
O.- Bělský Les 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0007/21 
Návrh na zm ěnu obecn ě závazné vyhlášky statutárního m ěsta Ostravy č. 18/2019, 
o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 3961/RMOb-JIH/1822/69 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Ostravy č. 18/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, pro území 
městského obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
zastupitelstvu městského obvodu 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 11.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0010/21 
Nové obchodní podmínky J&T Banky, a.s., pro bankovn í služby s ú činností 
od 25.03.2021 
  
Usnesení číslo: 3962/RMOb-JIH/1822/69 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informaci o nových obchodních podmínkách J&T Banky, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, 
186 00 Praha 8, IČO 47115378, s účinností od 25. března 2021 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem Obchodních podmínek J&T Banky, a.s., pro bankovní služby s účinností 
od 25. března 2021, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 25.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0012/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 6/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 3963/RMOb-JIH/1822/69 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 6/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí na pol. 4121 o 15 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 15 tis. Kč 

b) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 2 322 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5336, UZ 103x33063, ORG dle důvodové zprávy bodu 
b) předloženého materiálu o 2 322 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 122 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 0400407000000 o 122 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5169 o 120 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400406000000 o 120 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 12 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 9, § 5512, pol. 5162 o 12 tis. Kč 

f) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, UZ 201 o 120 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5336, UZ 201, ORG 230 o 120 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 05.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0013/21 
Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o elektronické komunikaci mezi bankou 
a klienty Sberbank Online Banking 
  
Usnesení číslo: 3964/RMOb-JIH/1822/69 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku ke smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, 
IČO 00845451 a Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice, 
IČO 25083325 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) uděluje 
  

plnou moc k elektronické komunikaci a  disponování s peněžními prostředky na  účtu 
č. 4211274755/6800  oprávněným osobám uvedeným v Příloze č. 1 k Dodatku ke Smlouvě 
o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty Sberbank Online Banking, ve znění přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) a 2) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0014/21 
Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o p římém bankovnictví a z řízení oprávn ění 
ke službám p římého bankovnictví na ú čtech Komer ční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 3965/RMOb-JIH/1822/69 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku ke smlouvě o přímém bankovnictví mezi městským obvodem Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

  
2) rozhodla 
  

o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, pro oprávněné osoby 
uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 
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3) zmocňuje 
  

k nakládání s prostředky na účtech vedených u Komerční banky, a.s. v rozsahu a způsobem 
stanoveným Plnou mocí, oprávněnou osobu uvedenou v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
4) bere na vědomí 
  

informaci, že je banka oprávněná nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství 
způsobem dle článku 28 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4
předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

a) se zpracováním údajů právnické osoby dle článku 28.3 Všeobecných obchodních podmínek, 
které jsou uvedeny v příloze č. 4 předloženého materiálu 

b) s tím, že je banka oprávněna započítávat své pohledávky za městským obvodem Ostrava-Jih 
v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny 
v příloze č. 4 předloženého materiálu  

  
6) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) až 3) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0007/21 
Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, p říspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 3966/RMOb-JIH/1822/69 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu Přílohy č. 1 zřizovací listiny 
Centra sociálních služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359 s účinností od 01.04.2021, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0008/21 
Žádost o finan ční dar - Centrum pro zdravotn ě postižené Moravskoslezského kraje 
o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 3967/RMOb-JIH/1822/69 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neposkytnout finanční dar obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 2922/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČO 26593548, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0009/21 
Žádost o finan ční dar - Centrum pro zdravotn ě postižené Moravskoslezského kraje 
o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 3968/RMOb-JIH/1822/69 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih neposkytnout finanční dar obecně prospěšné 
společnosti Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 2922/3, 
702 00 Moravská Ostrava, IČO 26593548 ve výši 25 000 Kč 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0012/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3969/RMOb-JIH/1822/69 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 678/74 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 678/74, 0+2, č. b. 2 

XXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0013/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 3970/RMOb-JIH/1822/69 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 676/70 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 676/70, 0+2, č. b. 29 

XXXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0010/21  
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí návratné finan ční výpomoci 
č. 107/20/OŠK a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí návratné finan ční 
výpomoci č. 108/20/OŠK. 
  
Usnesení číslo: 3971/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 107/20/OŠK a Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 108/20/OŠK. 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0013/21  
Změna Přílohy č. 3 a její úplné zn ění ke z řizovací listin ě příspěvkových organizací 
ve školství a kultu ře 
  
Usnesení číslo: 3972/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu a úplné znění přílohy 
č. 3  ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře k níže uvedeným 
příspěvkovým organizacím k 31.12.2020, dle důvodové zprávy: 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, se sídlem 
Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Krestova 36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743 
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- Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 

- Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 

- Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace,
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751 

- Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70944661 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 

- Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344 

- Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628 

- Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778 

- Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786 

- Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839 
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- Mateřská škola Volgogradská 4, 700 30  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem 
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 

- Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 

- Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 

- Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, se sídlem 
Adamusova1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 

- Mateřská škola A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina, příspěvková organizace, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 

- Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821 

- Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0014/21  
Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 
  
Usnesení číslo: 3973/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit Dodatek přílohy č. 3 ke zřizovací listině 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

- Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 

- Mateřské škole Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 

- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava–Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0015/21  
Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 3974/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o bezúplatném převodu hmotného movitého majetku 

 - Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizaci se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310 v celkové 
hodnotě 183 416,64 Kč, dle důvodové zprávy 

- Základní škole  a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735 v celkové hodnotě 
30 106,39 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0016/21  
Slou čení organizací Základní škola Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 27, p říspěvková 
organizace a Základní škola a mate řská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-
Hrabůvka, Klegova 29, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 3975/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

- se sloučením organizací Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková 
organizace a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvková organizace, s účinností od 01. 08. 2021 

- se zrušením organizace Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379, ke dni 31. 07. 2021 

- že   přejímající organizací se  stane   Základní  škola   a   mateřská  škola  MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace, která změní název na 
Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvková organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 
s účinností od 01. 08. 2021 

- aby všechen majetek, práva a závazky zrušené organizace přešly dnem sloučení na přejímající 
organizaci s novým názvem Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 
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- se změnou úplného znění zřizovací listiny organizace Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, s účinností od 01. 08. 2021 

- se změnou úplného znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Základní škola a mateřská 
škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 s účinností od 01. 08. 2021 

  
2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout: 

- o sloučení organizací Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, s účinností od 01. 08. 2021 

- o zrušení organizace Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 
se sídlem Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978379 ke dni 31. 07. 2021 

- že  přejímající organizací se stane Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace, která změní 
název na Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978361, s účinností od 01. 08. 2021 

- aby všechen majetek, práva a závazky zrušené organizace přešly dnem sloučení na přejímající 
organizaci s novým názvem Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 

  
3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit: 

- změnu úplného znění zřizovací listiny organizace Základní škola a mateřská 
škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se sídlem 
Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, s účinností od 01. 08. 2021 

- změnu úplného znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině  organizace Základní škola
a mateřská  škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková 
organizace se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 s účinností 
od 01. 08. 2021 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0017/21  
Žádost o prominutí termínové podmínky vyú čtování dotace za rok 2020 a rozší ření 
účelu užití dotace pro SBA Squash club z.s. a MC Smíš ek, z.s. 
  
Usnesení číslo: 3976/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

a) Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o prominutí termínové podmínky 
pro vyúčtování poskytnuté účelové dotace za rok 2020, která je dle usnesení ZMOb Ostrava-Jih 
č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 stanovena do 15.12.2020 a uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 82/20/OŠK dle předloženého návrhu, kterým 
se prodlouží termín pro vyúčtování z 15.12.2020 na nový termín do 29.01.2021 a uzavřít 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 se spolkem SBA Squash club 
z.s., se sídlem Horymírova 3069/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 66933382 

b) Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout o prominutí termínové podmínky 
pro vyúčtování poskytnuté účelové dotace za rok 2020, která je dle usnesení ZMOb Ostrava-Jih 
č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 stanovena do 15.12.2020 a rozšířit účel užití dotace a uzavřít 
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 2/20/OŠK 
dle předloženého návrhu, kterým se prodlouží termín pro vyúčtování z 15.12.2020 na nový 
termín do 16.12.2020 a rozšířit účel užití dotace o provozní náklady a ostatní osobní výdaje 
včetně odvodů a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na rok 2021 
se spolkem MC Smíšek, z.s., se sídlem Aviatiků 1522/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 22691561 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0019/21  
Souhlas s podáním žádosti Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, 
Kosmonaut ů 13, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 3977/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s podáním žádosti, s realizací a s přijetím dotace Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace, se sídlem Kosmonautů 2218/13, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760, do projektu „Oprava multifunkčního hřiště 
ZŠ Kosmonautů” v rámci výzvy Regionální sportovní infrastruktura 

  
2) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti projektu s předfinancováním projektu z rozpočtu zřizovatele ve výši 
5 100 tis. Kč 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0020/21  
Smlouva o dílo - Stavba „Oprava chodník ů MŠ I. Herrmanna 23” 
  
Usnesení číslo: 3978/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 
709 00 Ostrava, IČO 25396544 na akci - Stavba „Oprava chodníků v MŠ Herrmanna 23”. 
Celková cena zakázky podle položkového rozpočtu činí 2 409 739,93 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy o dílo 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 19.03.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0021/21  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie Ostrava-
Hrabůvka, Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3979/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace,se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 75029863 v celkové hodnotě 110 670 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: Petra Richterová, T: 31.03.2021
 předseda likvidační komise 

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0022/21  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava- Zábřeh, 
Volgogradská 4, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3980/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace, se sídlem Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847, v celkové 
hodnotě 69 807 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Jana Špálková, T: 31.03.2021
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0023/21  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, B řezinova 52, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3981/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, 
v celkové hodnotě 52 801,30 Kč, dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 
  
 Vyřizuje: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., T: 31.03.2021
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0025/21  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 3982/RMOb-JIH/1822/69 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. 
Dvorského 1, příspěvkové organizace, se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, 
IČO 70978352, v celkové hodnotě 12 416,70 Kč, dle předloženého návrhu 
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2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jarmila Šnapková, T: 31.03.2021
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0012/21  
Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
  
Usnesení číslo: 3983/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost XXXXX XXXXXXX, nájemce bytu č. X v bytovém domě č.p. XXX na ul. Mládeže XX, 
který je součástí pozemku parc. č. st. XXX v k.ú. Hrabůvka, o snížení nájemného z důvodu 
vlhkosti a výskytu plísně v bytě 

  
2) rozhodla 
  

neposkytnout slevu ze základního nájemného XXXXX XXXXXXXX, nájemci bytu č. X
v bytovém domě č.p. XXX na ul. Mládeže XX, který je  součástí pozemku parc. č. st. XXX
v k.ú. Hrabůvka, z důvodu vlhkosti a výskytu plísně v bytě, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0030/21  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu 
V Zálomu 2948/1, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 3984/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 166/19/OBH (ag.č. S/0862/2019/OBH) ze dne 
20.08.2019, ve znění dodatku, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 813,67 m2

v objektu č.p. 2948, který je součástí pozemku p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní 
místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, uzavřenou se spolkem Baby centrum Delfínek, z.s., 
IČO 26627736, se sídlem Alberta Kučery 1197/16, Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu rozšíření 
výměry prostor o 4,43 m2  v důsledku stavebních úprav v pronajatém prostoru, tj. z 813,67 m2

na 818,10 m2, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0031/21  
Pronájem náhradního bytu 
  
Usnesení číslo: 3985/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o uzvření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v XX. nadzemním 
podlaží stavby s č.p. XXX, adresní místo Bohumíra Četyny XXXXX, která je součástí pozemku 
parcelní č. 130 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava uzavřené s XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX
XXXXX, Ostrava-Dubina, v rozsahu předloženého návrhu Přílohy č. 1, dle důvodové zprávy 

2. o pronájmu náhradního bytu č. 1 nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, 
která je součástí pozemku parcelní č. XXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Dubina u Ostravy, adresní místo XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX , obec Ostrava, 
který sestává ze dvou pokojů a dalších zařízení a příslušenství XXXXXX XXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXX, Ostrava- Dubina a uzavření smlouvy 
o nájmu náhradního bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu 
náhradního bytu se stanovením nájemného ve výši 90 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu 
měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, v rozsahu předloženého návrhu Přílohy č. 2, 
dle důvodové zprávy 

3. o prominutí nájemného za byt č. 79 nacházející se v 17. nadzemním podlaží stavby s č.p. 
XXX, adresní místo XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX , která je součástí pozemku parcelní 
č. 130 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
nájemci XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXX , 
Ostrava-Dubina, po dobu, po kterou nebude byt z důvodu jeho dočasného vyklizení za účelem 
opravy střechy bytového domu XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava-Bělský Les  užívat, 
v rozsahu dle důvodové zprávy 

  
2) zmocňuje 
  

1. vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 

2. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu připojeného v Příloze č. 1 a k podpisu smlouvy
o nájmu náhradního bytu připojené v Příloze č. 2 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0032/21  
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 3986/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k vyklizení bytu č. X nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova XXXXX, obec Ostrava, 
XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem Čujkovova XXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0011/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 
  
Usnesení číslo: 3987/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s umístěním stavebního záměru „Ostrava-Výškovice 18/2, NN“ spočívajícím v provedení stavby 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v předpokládané délce 13 bm v částech pozemku 
parc.č. 21/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Výškovice u Ostravy, v rozsahu dle 
situačního snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka - společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemku parc.č. 21/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění stavby 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV pod názvem stavby „Ostrava-Výškovice 18/2, NN“ 
v předpokládané délce 13 bm, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná 
sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN 0,4 kV v částech dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0013/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem, zám ěr na pronájem a stanovisko k prodeji částí 
pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 
  
Usnesení číslo: 3988/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění stavby dětského hřiště (herních prvků) na části 
pozemku p.p.č. 939/13, ostatní plocha, zeleň, o výměře 27 m2, v k. ú.  Hrabůvka, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – Společenství vlastníků U Haldy 68, 
IČO 25873709, se sídlem U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2023

  
2) rozhodla 
  

o záměru na pronájem částí pozemků p.p.č. 939/13, ostatní plocha, zeleň, o výměře 556 m2, 
p.p.č. 939/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 193 m2, p.p.č. 939/21, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 887 m2, p.p.č. 939/22, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 76 m2, p.p.č. 939/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 71 m2, a p.p.č. 939/36, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m2, vše v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu, za účelem užívání parkování vozidel před bytovým domem 
č.p. 1616 a jako oplocené zahrady kolem bytového domu č.p. 1616, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části 
pozemků p.p.č. 939/13, ostatní plocha, zeleň, o výměře 556 m2, p.p.č. 939/20, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 1 193 m2, p.p.č. 939/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
887 m2, p.p.č. 939/22, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 76 m2, p.p.č. 939/23, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 71 m2, a p.p.č. 939/36, ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m2, vše v k. ú. 
Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 
v rozsahu snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu a požádat Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města neprodat uvedené části pozemků 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0017/21  
Prodej částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. P ředškolní 
  
Usnesení číslo: 3989/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Výškovice 
u Ostravy: 
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pozemek parc.č. 793/460 ostatní plocha, zeleň o výměře 191 m2 

pozemek parc.č. 793/461 ostatní plocha, zeleň o výměře 20 m2 

pozemek parc.č. 793/462 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 153 m2 

vzniklé na základě geometrického plánu č. 1238-168/2020 rozdělením pozemků parc.č. 793/281 
a pozemku parc.č. 793/180 včetně zpevněné plochy umístěné na vzniklém pozemku 
parc.č. 793/462 

do vlastnictví RACEK plus s.r.o., IČO: 25869264, se sídlem Ostrava-Výškovice, Předškolní 
2/671, PSČ 700 30, za kupní cenu ve výši 361 000 Kč včetně zákonné sazby DPH, za podmínky, 
že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 600 Kč, správní poplatek 
za vklad práv do katastru nemovitostí v zákonné výši 

a vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrských sítí ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka vedení VO a vodovodního řadu, spočívající v právu 
mít umístěné, provozovat a opravovat vedení VO v pozemku parc.č. 793/460 a vodovodní řad 
v pozemku parc.č. 793/462, vše k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava včetně práva vstupu 
a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a obnovou 
vedení VO a vodovodního řadu v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1260-1/2021, na dobu 
neurčitou za úplatu 100 Kč + zákonná sazba DPH 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 5 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0020/21  
Prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
  
Usnesení číslo: 3990/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout prodat nemovitou věc - pozemek 
p.č.st. 2086/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih do vlastnictví Bytového družstva Čujkovova 38/1740, 
IČO: 25862723, se sídlem Čujkovova 1740/38, Zábřeh, 700 30 Ostrava za kupní cenu ve výši 
40 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
1 400 Kč  a správní poplatek  za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uzavřít 
kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0021/21  
Nabytí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Uralská 
  
Usnesení číslo: 3991/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu uzavřít darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
na pozemek p.p.č. 634/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m2, v k. ú.  Zábřeh 
nad Odrou, s dárci – doc. Ing. XXXXX XXXXXX, Ph.D. a XXXXX XXXXXXXXX , oba 
bytem XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX  Ostrava 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0023/21  
Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 3992/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 110/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 456 m2 v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, v k. ú. Dubina u Ostravy a požádat Zastupitelstvo města 
Ostravy, aby si vyhradilo pravomoc prodat část pozemku za účelem výstavby basketbalové haly, 
za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0028/21  
Dohoda o úhrad ě za bezesmluvní užívání pozemk ů pod garážemi v k. ú. Záb řeh nad 
Odrou 
  
Usnesení číslo: 3993/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít s XXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrav a-XXXXXXXXX , 
Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č.st. 3588 a p.č.st. 3590 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0031/21  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3994/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou: 
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1. pozemek p.č.st. 2110/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Kpt. Vajdy 

2. pozemek p.č.st. 2351, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 3595, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. polovina pozemku p.č.st. 2959/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková 
výměra 21m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

5. část pozemku p.č.st. 3567/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20,39 m2 (celková výměra 
516 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/42765 příslušejícího 
k jednotce 24/678 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

6. část pozemku p.č.st. 3567/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18,20 m2 (celková výměra 
516 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího 
k jednotce 24/681 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. část pozemku p.č.st. 3567/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18,20 m2 (celková výměra 
516 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího 
k jednotce 24/682 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

8. část pozemku p.č.st. 3567/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18,20 m2 (celková výměra 
516 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1508/42765 příslušejícího 
k jednotce 24/683 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0037/21  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Krokova 
  
Usnesení číslo: 3995/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 193 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova, 
XXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX , za účelem 
užívání pozemku jako zahrádky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a ročním 
nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj.  2 123 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0038/21 
Prodej pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 3996/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout prodat nemovité věci - pozemek 
p.č.st. 6662 zastavěná plocha a nádvoří a  pozemek p.p.č. 1237/34 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 80 m2, vzniklý oddělením z pozemku p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava na základě geometrického plánu 
č. 3570- 19/2019 do podílového spoluvlastnictví Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK, 
IČO 68308868, se sídlem Výškovická 445/149, Výškovice, 700 30 Ostrava a Junák - český 
skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z. s., IČO 62348213, se sídlem U Lesa 235/60, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava za kupní cenu ve výši 150 000 Kč včetně zákonné sazby DPH, za podmínky, 
že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 800 Kč + zákonná sazba 
DPH a správní poplatek  za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a uzavřít kupní 
smlouvu ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0039/21  
Prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 
  
Usnesení číslo: 3997/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout prodat nemovitou věc - pozemek 
p.p.č. 426/56 ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih do společného jmění manželů 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní 
cenu ve výši 3 000 Kč, za podmínky, že kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku ve výši 1 400 Kč  a správní poplatek  za vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0040/21  
Výpov ěď smlouvy o nájmu nemovitostí v k. ú. Výškovice u Os travy, Dubina u Ostravy, 
Zábřeh nad Odrou a Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 3998/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět: 

Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 7/014/101/12/Dzi ze dne 21.03.2012 ve znění pozdějších 
dodatků, uzavřenou se společností šmíragroup a.s., Bořivojova 650/48, Ostrava- Kunčičky, 
IČO: 04670329, za účelem umístění reklamních odpadkových košů 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0041/21  
Prodej pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V Troskách 
  
Usnesení číslo: 3999/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih rozhodnout   

a) prodat pozemek p.p.č. 673/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do podílového spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , za kupní cenu 
ve výši 28 491 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování 
znaleckého posudku ve výši 800 Kč a geometrického plánu ve výši 3 025 Kč a správní poplatek 
za vklad práv do katastru nemovitostí 

b) prodat pozemek p.p.č. 673/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-
Jih, do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX , za kupní 
cenu ve výši 29 509 Kč za podmínky, že kupující uhradí poměrnou část nákladů za zpracování
znaleckého posudku ve výši 800 Kč a geometrického plánu ve výši 3 025 Kč a správní poplatek 
za vklad práv do katastru nemovitostí 

c) vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka vedení VO k pozemkům p.p.č. 673/18 ostatní plocha, 
jiná plocha a p.p.č. 673/19 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3568-37/2019, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč

a uzavřít kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění přílohy 
č. 3 předkládaného materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0044/21  
Inflace 2021 u ur čených nájm ů 
  
Usnesení číslo: 4000/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

neuplatnit v roce 2021 inflaci u nájemních smluv 

1. na pronájem pozemků, kde výše nájemného nepřesahuje 4 000 Kč ročně bez DPH 
2. na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy a Výškovice 
u Ostravy dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0045/21  
Odejmutí nemovitých v ěcí ze sv ěření příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 4001/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih odejmout ze svěření Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci, se sídlem Mitušova 1506/16, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 70631735 nemovité věci, a to pozemky p.č.st. 1416, p.č.st. 1418 
a stavbu občanské vybavenosti č.p. 1115, v k. ú. Hrabůvka, na ulici Mitušova 8 

a 

schválit Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině s účinností od 01.04.2021 ve znění přílohy 
č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0049/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ulice Mitušova 
  
Usnesení číslo: 4002/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN 
pod názvem „Ostrava-Hrabůvka 1368, přeložka NNk“, v předpokládané délce 70 bm 
pod povrchem částí pozemků p.p.č. 354/14 ostatní plocha, zeleň a p.č.st. 1421 zastavěná plocha 
a nádvoří, oba v k.ú. Hrabůvka, včetně tří přípojkových skříní, v rozsahu dle snímku, který je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 
29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný 
do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 
354/14 ostatní plocha, zeleň a p.č.st. 1421 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Hrabůvka 
za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN v  předpokládané délce 70 bm 
pod povrchem částí dotčených pozemků včetně tří přípojkových skříní v rámci stavby 
pod názvem „Ostrava-Hrabůvka 1368, přeložka NNk“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení 
NN a za úplatu 3000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění tří přípojkových skříní 
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Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN a tří přípojkových skříní, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0051/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Chalupníkova 
  
Usnesení číslo: 4003/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – stavby SO-03 vodovodní přípojky v předpokládané délce 
6 bm, SO-05 kanalizační přípojky v předpokládané délce 5 bm a SO-06 plynovodní přípojky 
v předpokládané délce 11 bm, v rámci stavby pod názvem “NOVOSTAVBA DOMU 
VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ”  pod povrchem části pozemku p.p.č. 567, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka – XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX , 
je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 567, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem realizace stavby vodovodní 
přípojky v předpokládané délce 6 bm, kanalizační přípojky v předpokládané délce 5 bm 
a plynovodní přípojky v předpokládané délce 11 bm, ve prospěch oprávněné nemovité věci 
ve vlastnictví XXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX – pozemku, jehož 
součástí se stane budova bytového domu realizovaná v rámci stavby pod názvem 
“NOVOSTAVBA DOMU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za úplatu ve výši 
500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm vodovodní přípojky, kanalizační přípojky 
a plynovodní přípojky 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování vodovodní přípojky, kanalizační 
přípojky a plynovodní přípojky, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 
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3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby –
XXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X, 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy 
č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0053/21  
Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 4004/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Vybudování 
parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k. ú. Zábřeh nad Odrou – B2 SO 02 
Veřejné osvětlení“ v hodnotě 133 061,54 Kč vč. DPH do majetku statutárního města Ostravy 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0054/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul . Staňkova 
  
Usnesení číslo: 4005/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 740/50 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
vodovodní přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č. 1251-560/2020, na dobu neurčitou, 
za úplatu ve výši 23 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s XXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX  XXXXX, Ostr ava - XXXXXX, 
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0055/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Špillarova 
  
Usnesení číslo: 4006/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby podzemního kabelového vedení NN a pilíře 
pod názvem „Ostrava-Výškovice 814/1, NN“, v předpokládané délce 64 bm pod povrchem části 
pozemků parc.č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 418 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
parc.č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 418 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem umístění podzemního kabelového vedení 
NN v  předpokládané délce 64 bm a pilíře v rámci stavby pod názvem „Ostrava-Výškovice 
814/1, NN“ ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín -
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH 
za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení NN a 1000 Kč + zákonná sazba DPH 
za umístění pilíře  

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN a pilíře, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, 
ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0056/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 4007/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování 
a udržování podzemní kabelové přípojky NN včetně přípojkové skříně v rozsahu
dle geometrického plánu č. 3663-387/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 48 500 Kč + 
zákonná sazba DPH 
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b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0057/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 4008/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění přípojky veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “FTTH_Ostrava_Zábřeh_1_přípojka” v předpokládané délce 
57,9 bm v částech pozemků p.p.č. 734/5, ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 767/19, ostatní 
plocha, jiná plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu; souhlas pro stavebníka – společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 4, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.p.č. 734/5, 
ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 767/19, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
za účelem uložení vedení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 
57,9 bm v rámci stavby pod názvem “FTTH_Ostrava_Zábřeh_1_přípojka” ve prospěch 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, a to za úplatu ve výši 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý 
i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických komunikací 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0058/21 
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 4009/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemkům p.p.č. 1237/1 ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 1237/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1237/6 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
provozování a udržování sítě elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3666-216/2020, na dobu neurčitou za náhradu ve výši 83 600 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0059/21  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 4010/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 555/147, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7,6 m2, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená, Ing. XXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX  Ostrava, za ú čelem zřízení sjezdu a užívání pozemku 
pod sjezdem k budoucímu administrativnímu objektu, s výší nájemného 200 Kč/ m2/rok, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy 
č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0289/20  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 4011/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků: 

1. v k. ú. Hrabůvka: 

- p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 203/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.p.č. 412/12 ostatní plocha, zeleň 
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spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 1554-134/2020 

2. v k. ú. Dubina u Ostravy: 

- parc.č. 71/79 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 71/133 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/1 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/14 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/22 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/44 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 100/64 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 100/102 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/103 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 100/125 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 100/128 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 101/12 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 101/38 ostatní plocha, zeleň 
- parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace 

spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 508-134/2020 

na dobu neurčitou, za celkovou náhradu ve výši 108 930 Kč + zákonná sazba DPH a úhradu 
nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 7 900 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností OVANET, a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00 Ostrava, smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0468/20  
Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Krestova 
  
Usnesení číslo: 4012/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku 456/6 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 28 m2

v k. ú. Hrabůvka, ul. Krestova, za účelem umístění a užívání dvou parkovacích stání o výměrách 
2,8 m x 5 m, na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky, že nájemci zajistí na své náklady geometrické 
zaměření parkovacích stání a po jejich kolaudaci stavbu parkovacích stání bezúplatně převedou 
do vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0471/20  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Poklidná 
  
Usnesení číslo: 4013/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se stavebním záměrem pod názvem stavby “Rodinný dům včetně souboru staveb”, který bude 
situován na pozemku parc.č. 806/105 orná půda (ZPF) a pozemku parc.č. 308 ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy v rozsahu dle koordinační situace, která je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXX, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku parc.č. 308 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy v předpokládané délce 2,85 bm, 
za účelem uložení vodovodní přípojky v rámci stavby pod názvem „Rodinný dům včetně 
souboru staveb”, ve prospěch pozemku parc.č. 806/105 orná půda (ZPF) v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, který je ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -
XXXXXXXXXXXX , za úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm 
vodovodní přípojky 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování vodovodní přípojky v části 
dotčeného pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem vodovodní 
přípojky - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0008/21  
Stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Ji čínská a Srbská v Ostrav ě - Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 4014/RMOb-JIH/1822/69 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit text odpovědi na stížnost dle předloženého 
návrhu 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0009/21  
Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti 
s odstran ěním chodníku podél ul. Plze ňská 
  
Usnesení číslo: 4015/RMOb-JIH/1822/69 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, a to v souvislosti se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu týkající se odstranění 
chodníku podél ul. Plzeňská, dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0010/21  
Aktualizace p říloh z řizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava- Jih 
  
Usnesení číslo: 4016/RMOb-JIH/1822/69 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit aktualizaci přílohy č. 1 a přílohy č. 2 ke zřizovací 
listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ0 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, s účinností od 11. 3. 2021, 
dle předloženého materiálu a jeho upravené přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0003/21 
Žádost o projednání p řipojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”  
  
Usnesení číslo: 4017/RMOb-JIH/1822/69 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepřipojit se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet” a nevyvěsit dne 10.03.2021 tibetskou 
vlajku na budově Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0006/21 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborá řská, 
Ostrava - Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 4018/RMOb-JIH/1822/69 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0943/2020/INV ze dne 12.10.2020 
se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava -
Michálkovice, IČO 253 92 077 na akci VZ 63.19 Modernizace jídelny a výdejny jídla 
na ul. Odborářská, Ostrava - Hrabůvka. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 261 328,53 Kč bez DPH 
na částku 5 049 004,63 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 3 kalendářní dny na 63 kalendářních dní 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0007/21 
Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy ČEZ pro zpracování PD “Rekonstrukce h řišt ě 
na ul. Dolní - areál v Zálomu” 
  
Usnesení číslo: 4019/RMOb-JIH/1822/69 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě pro akci zpracování PD “Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní - areál 
v Zálomu” s provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Děčín, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035. Provozovateli distribuční soustavy bude uhrazen 
poplatek ve výši 12 500 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením 
a se zajištěním požadovaného příkonu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0017/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 07.21 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava -Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 4020/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 07.21 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 07.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0020/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 16.21 
„Oprava stávajících WC v MŠ P ředškolní 1 v Ostrav ě - Výškovicích“ 
  
Usnesení číslo: 4021/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 16.21 
„Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní 1 v Ostravě - Výškovicích“ dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 16.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0021/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.21 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u M Š Srbská a MŠ Staňkova 
v Ostrav ě - Výškovicích“ 
  
Usnesení číslo: 4022/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 17.21 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostravě -
Výškovicích“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 17.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0024/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 15.21 
„Rekonstrukce ploch a vybudování VO na h řbitov ě v Ostrav ě-Zábřehu“ 
  
Usnesení číslo: 4023/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 15.21 
„Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ dle § 26 v návaznosti 
na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu s úpravou 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního   
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 15.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0030/21 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 03.21 
„Rekonstrukce st řechy a p řilehlých fasád Četyny 2” 
  
Usnesení číslo: 4025/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

k usnesení č. 3901/RMOb-JIH/1822/67 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu využít svého práva uvedeného v čl. IX. Výzvy k podání 
nabídek a zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 03.21 „Rekonstrukce 
střechy a přilehlých fasád Četyny 2” 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 03.21 „Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0040/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 27.21 
„Rekonstrukce st řechy a p řilehlých fasád Četyny 2“ 
  
Usnesení číslo: 4026/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce VZ 27.21 „Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 27.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0031/21 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inž enýrsko- investorská činnost 
a stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 4027/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

k usnesení č. 3343/RMOb-JIH/1822/56 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí žádosti o účast a nezařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou 
zakázku na služby VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská činnost 
a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

Martina Kurze, Jabloňová 80/12, 734 01, Karviná - Ráj, IČO: 06331904  (žádost o účast č. 24) 

z důvodu uvedených v důvodové zprávě 

  
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a s čl. VIII. odst. 2. v Části I Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného dodavatele 
do zavedeného dynamického nákupního systému na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací”, a to: 

Martina Kurze, Jabloňová 80/12, 734 01, Karviná - Ráj, IČO: 06331904  (žádost o účast č. 25) 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0034/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) –
VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateple ní budov MŠ P ředškolní 1, 
Ostrava-Výškovice“ 
  
Usnesení číslo: 4028/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-
Výškovice“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční  

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 04.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0035/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) –
VZ 05.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru významného 
krajinného prvku kolem památníku ob ětem II. sv ětové války na ul. Adamusova 
a Klegova“ 
  
Usnesení číslo: 4029/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 05.21 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem 
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památníku obětem II. světové  války na ul. Adamusova a Klegova“ dle ust. § 27 v návaznosti na 
ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka ZMOb a členka kontrolního výboru ZMOb  

- náhradníci členů 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
malého rozsahu VZ 05.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0036/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.21 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce h řišt ě u ZŠ Srbská“ 
  
Usnesení číslo: 4030/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 06.21 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 
2. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 05.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0037/21 
Seznam dodavatel ů nezařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 60.20 DNS “Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 4031/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

k usnesení č. 3835/RMOb-JIH/1822/65 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 60.20 DNS “Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Ing. Denisy Sopuchové, Nad Pekárnou 737, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, 
IČO: 73237396 (žádost o účast č. 11) 

  
 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0038/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 22.21 
„Oprava st řešních bodových sv ětlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostrav ě” 
  
Usnesení číslo: 4032/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 22.21 
„Oprava střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě” dle ust. § 27 v návaznosti 
na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, 
dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
2. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 22.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 15.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0039/21 
Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -
VZ 11.21 „Parkovišt ě ul. Aviatik ů, parc. č. 463/6, k.ú. Hrab ůvka, Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 4033/RMOb-JIH/1822/69 

OVZ 

k usnesení č. 3946/RMOb-JIH/1822/68 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce VZ 11.21 „Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, 
k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih” dle přiložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání 
nabídek 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0011/21 
VZ 95.19 Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka -
žádost o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 4034/RMOb-JIH/1822/69 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih prominout smluvní pokutu ve výši 493 735,06 Kč 
z prodlení s předáním díla “Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka”, dle smlouvy o dílo S/1037/2019/INV, zhotoviteli TOKAMA stavební s.r.o., 
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČO 01445961, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit tento materiál Zastupitelstvu městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Hana Tichánková, T: 11.03.2021
 místostarostka 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0004/21 
Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které 
se bude konat 11.03.2021 
  
Usnesení číslo: 4035/RMOb-JIH/1822/69 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s návrhem programu 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat dne 11.03.2021 od 12:00 hodin dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0015/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 7/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4036/RMOb-JIH/1822/69 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit: 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 53/58 
  

1. rozpočtové opatření č. 7/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým se: 

a) 
- zvýší financování ORJ 6 na pol. 8123, UZ 14 o 64 700 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400171000000 
o 11 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400249000000 o 8 700 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400275000000
o 22 500 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171, UZ 14 o 19 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, UZ 14, ORG 0400293000000 o 3 000 tis. Kč
- sníží financování ORJ 6 na pol. 8124, UZ 14 o 2 000 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, 3612, pol. 5123 o 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, 3612, pol. 5171 o 1 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5123 o 200 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5141, UZ 14 o 300 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5163 o 90 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6310, pol. 5163 o 90 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400379000000 o 7 480 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 5171, ORG 0400379000000 o 7 480 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 750 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3429, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400399000000 o 750 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400400000000 o 1 500 tis. Kč

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, UZ 12, ORG 381 o 1 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6351, UZ 12, ORG 381 o 1 100 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400199000000 
o 2 800 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400341000000 o 1 600 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400094000000 o 200 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, UZ 3595, ORG 0400248000000 o 2 600 tis. 
Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400094000000 o 1 600 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 210 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400408000000 o 1 210 tis. Kč 

h) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 2219, pol. 2212 o 1 057 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 11, § 6171, pol. 2324 o 270 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 327 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 625 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 1 853 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5169 o 772 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava,městským obvodem Ostrava-Jih”: 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 100, IČO 70944628, o částku 1 100 tis. Kč účelově 
určenou na financování projektu “Vraťme děti zpátky na hřiště”    

3. zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava,městským obvodem Ostrava-Jih”: 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 100, IČO 70944628, o částku 1 100 tis. Kč účelově 
určenou na financování projektu “Vraťme děti zpátky na hřiště”  

  
2) ukládá 
  

místostarostovi Ing. Otakaru Šimíkovi předložit návrh rozpočtových opatření č. 7/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 11.03.2021
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0067/21  
Stanovisko k prodeji pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 
  
Usnesení číslo: 4037/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat 
část pozemku p.p.č. 612/57 o výměře 9649 m2 a pozemek p.č.st. 4192 o výměře 427 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem výstavby objektu 
nebo souboru objektů občanské vybavenosti a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 
a dle studie „MAPPA“, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu  a žádá Zastupitelstvo 
města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité věci 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0071/21  
Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
a B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 4038/RMOb-JIH/1822/69 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku parc.č. 121/1, ostatní plocha, jiná plocha, nově označeného jako pozemek 
parc.č. 121/7, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 883 m2 v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 519-200585/2020, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, v k. ú. Dubina u Ostravy a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat část pozemku za účelem 
výstavby nové maloobchodní prodejny Lidl 

  
 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0007/21 
Žádost K. H. N. o prominutí poplatk ů z prodlení 
  
Usnesení číslo: 4039/RMOb-JIH/1822/69 

OPR 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nedoporučuje 
  

prominout poplatky z prodlení XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX v celkové 
výši 342 481,05 Kč, které převzala v rámci dědictví po zůstaviteli XXXXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, zem ř. XXXXXX , z titulu kapitalizovaného poplatku 
z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu na ulici 
Jugoslávská č.p. XXXX, č.or. XX v Ostravě Zábřehu. 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0262/20  
Návrh na vydání Pravidel m ěstského obvodu Ostrava- Jih, kterými se stanovuje postup 
při vým ěnách bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém byt ě 
po vým ěně bytového jádra 
  
Usnesení číslo: 4040/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

Pravidla městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových 
jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra, ve znění 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

dodatek nájemní smlouvy VZOR DOD 7, ve znění přílohy č. 2 Pravidel městského obvodu 
Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách bytových jader a změna nájemních 
podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra 

  
3) svěřuje 
  

Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih odboru bytového a ostatního hospodářství rozhodování 
o uzavírání dodatků nájemní smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení, za podmínek stanovených 
v části II. Pravidel městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje postup při výměnách 
bytových jader a změna nájemních podmínek v pronajatém bytě po výměně bytového jádra 

  
4) zplnomocňuje 
  

vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu dodatku nájemní smlouvy 
dle bodu 2., tohoto usnesení 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0041/21  
Pronájem byt ů neziskové organizaci 
  
Usnesení číslo: 4041/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1) vyčlenit v rámci realizace sociální služby s názvem Charitní středisko sv. Lucie - sociální 
rehabilitace poskytované na území městského obvodu Ostrava-Jih neziskovou organizací 
Charita Ostrava, IČ 44940998, se sídlem Kořenského 1323/7, 703 00  Ostrava, zastoupenou 
Bc. Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, v souladu s uzavřenou dohodou o spolupráci 
č. S/0707/2019/OBH ze dne 08.07.2019 

a) byt č. 33 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č.st. 2184 - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

b) byt č. 47 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č.st. 2184 - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

c) byt č. 68 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaží 
stavby č.p. 1719, která je součástí pozemku parcelní č.st. 2184 - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 1719/31, obec Ostrava 

dle důvodové zprávy 
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2) o pronájmu bytů dle bodu 1) odst. 1) písm. a), b) tohoto usnesení neziskové organizaci Charita 
Ostrava, IČ 44940998, se sídlem Kořenského 1323/7, 703 00  Ostrava, zastoupené 
Bc. Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, na dobu určitou - 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy o nájmu bytu, za smluvní nájemné ve výši 65 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu 
měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0040/21  
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 4042/RMOb-JIH/1822/69 

OBH 

k usnesení č. 3538/RMOb-JIH/1822/60 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k vyklizení bytu č. 1 nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Volgogradská XXXXXXXXX, obec 
Ostrava, XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX a XXXXXXX XX, 
nar. XXXXXXXXX, oba bytem Volgogradská XXXXXXXXXXX Ostrava- XXXXXXXXX, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0004/21 
Podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojekt ů v rámci programu Interreg V- A Česká 
republika – Polsko pro projekt Mate řské školy bez hranic - Zví řata ve m ěstě 
  
Usnesení číslo: 4043/RMOb-JIH/1822/69 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

podat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu 
Interreg V- A Česká republika – Polsko pro projekt Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě

  
3) rozhodla 
  

uzavřít Dohodu o spolupráci na mikroprojektu typu A realizovaném z prostředků Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 
mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, jako projektovým partnerem a městem Wodzisław Śląski, 
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl., Rzeczpospolita Polska, jako vedoucím partnerem, 
za účelem podání žádosti o poskytnutí dotace pro projekt Mateřské školy bez hranic - Zvířata 
ve městě, dle důvodové zprávy a návrhu dohody uvedeného v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 
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6) schvaluje 
  

za podmínky úspěšnosti žádosti o dotaci financování projektu Mateřské školy bez hranic -
Zvířata ve městě v celkové výši 600 tis. Kč 

- v roce 2021 na předfinancování projektu ve výši 200 tis. Kč, 

- v roce 2022 na předfinancování projektu ve výši 400 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 15 % z celkových uznatelných nákladů 
a v plné výši neuznatelných nákladů, tj. v předpokládané výši 90 tis. Kč 

  
7) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu pro podání 
žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 09.03.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
 


