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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 17.01.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0240/RMOb-JIH/1822/6 OFR/RMOb/00
04/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 2/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0241/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
01/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova 

0242/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
02/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova 

0243/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
03/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, lokalita - Při Hůře 

0244/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
06/19 

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

0245/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
07/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita – Při Hůře 

0246/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
09/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Výtopny x Rudná 

0247/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
10/19 

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

0248/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
04/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou (1) 

0249/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
08/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou (2) 

0250/RMOb-JIH/1822/6 SOC/RMOb/00
13/18 

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění ostrahy 
v domě s pečovatelskou službou na ul. Horymírova 
121, 123 a 125 v Ostravě-Zábřehu 

0251/RMOb-JIH/1822/6 SOC/RMOb/00
01/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních 
služeb - plnění usnesení č. 0234/7 

0252/RMOb-JIH/1822/6 SOC/RMOb/00
02/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0253/RMOb-JIH/1822/6 OSC/RMOb/00
02/19 

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství 
a stanovení užívat závěsný odznak 

0254/RMOb-JIH/1822/6 OSR/RMOb/00
76/18 

Povolení použití znaku ÚMOb Ostrava-Jih 

0255/RMOb-JIH/1822/6 OPVO/RMOb/0
003/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - akce MMA 
Oktagon 11 

0256/RMOb-JIH/1822/6 OPVO/RMOb/0
004/19 

Změna pověřence Základní školy Ostrava-Dubina, 
Františka Formana 45, příspěvkové organizace 

0257/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
03/19 

Uzavření smluv o ubytování a podání výpovědí 
z nájmů bytů 

0258/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
09/19 

Úprava vzorového znění smluv o nájmu bytů 
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0259/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
08/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
na realizaci stavby “Výměna vstupních dveří 
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice” 

0260/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
06/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Rodimcevova 20, Ostrava-Zábřeh 

0261/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
04/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na VZ 85.18 “Zajištění 
služby kamerového monitoringu ve společných 
prostorách bytových domů v majetku statutárního 
města Ostravy svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih dle harmonogramu” 

0262/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
10/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 114.18 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních 
prostor domu na ul. V. Košaře 5/124, 
Ostrava-Dubina“ 

0263/RMOb-JIH/1822/6 OBH/RMOb/00
05/19 

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu 
bytu 

0264/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
02/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 

0265/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
95/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 01.19 „Oprava 
střechy na MŠ Tarnavova” 

0266/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
03/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 141.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 
14, Ostrava-Zábřeh“ 

0267/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
04/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 142.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 
90, Ostrava-Hrabůvka“ 

0268/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
05/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 143.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
objektu a oprava zahradních teras při MŠ 
A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 

0269/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
06/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 144.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 

0270/RMOb-JIH/1822/6 OVZ/RMOb/00
07/19 

Prodej osobních automobilů Škoda Octavia a Škoda 
Fabia 

0271/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/01
24/18 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
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0272/RMOb-JIH/1822/6 OMJ/RMOb/00
13/19 

Pozemky k. ú. Výškovice u Ostravy 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0004/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 2/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0240/RMOb-JIH/1822/6 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 28 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6409, pol. 5909 o 28 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 64 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 6171, pol. 5169 o 32 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4399, pol. 5169 o 32 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 713 tis. Kč 
-zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 43xx, pol. 52xx o 713 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 521 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG dle bodu d) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 521 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400099000000 o 446 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § xxxx, pol. 6121, ORG dle bodu e) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 412 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 5166 o 34 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 636 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 342x, pol. 6121, ORG dle bodu f) důvodové zprávy 
předloženého materiálu o 2 636 tis. Kč 
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g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 85 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400266000000 o 85 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 120 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 516x o 120 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § xxxx, pol. 5xxx o 10 004 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 3399, pol. 51xx o 360 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 16, § xxxx, pol. 51xx o 2 196 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3xxx, pol. 5xxx o 7 808 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3399, pol. 51xx o 360 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 837 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 837 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 24.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0001/19 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova 
  
Usnesení číslo: 0241/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Přístavba bytového domu Baranovova 5 na pozemku p.č.st. 
1926 v k. ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v provedení 8 ks zavěšených lodžií umístěných 
do dvou sloupců o výměře 2 x 1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1637, který je součástí 
pozemku p.č.st. 1926 umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/4 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Baranovova 5, IČ 26879051, se sídlem Baranovova 
1637/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2020 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0002/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova 
  
Usnesení číslo: 0242/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 435/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání 
č. 13 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0003/19 
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 0243/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem pozemku p.č.st. 6310 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře,  za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na 
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0006/19 
Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Krokova 
  
Usnesení číslo: 0244/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.p.č. 458/12 zahrada o výměře 63 m², v k. ú. Zábřeh nad  Odrou 
za účelem užívání zahrádky č. 5, lokalita ul. Krokova, XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXX za cenu 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 693 Kč ročně na dobu 
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 
tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0007/19 
Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 0245/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 6371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
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XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, 
tj. za celkovou částku 187 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0009/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny x Rudná 
  
Usnesení číslo: 0246/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 3596, NNk“ spočívajícím v provedení 
zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři v předpokládané délce 
38 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 31.01.2021 

  
2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního 
kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby 
„Ostrava-Zábřeh 3596, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 
DPH za každý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná 
sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři. 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování zemního kabelového vedení 
NNk vč. 1 ks přípojkové skříně v pilíři v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném 
geometrickým plánem 

  
3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.01.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 
-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502,  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

  

(zn. předkl.) 
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OMJ/RMOb/0010/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0247/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.č. 887/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Výškovice u Ostravy, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování 
a  provozování zemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně, v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 1170-1011/2017, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 14 500 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0004/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (1) 
  
Usnesení číslo: 0248/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 100/10 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a 
provozování zemního kabelového vedení NNk včetně přípojkové pojistkové skříně v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3495-941/2016, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 500 Kč 
+ zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0008/19 
Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (2) 
  
Usnesení číslo: 0249/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  části pozemku p.p.č. 270/1 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
zemního kabelového vedení včetně pojistkové skříně, v rozsahu dle geometrického plánu 
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č. 3496-972/2016, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 2 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
40502 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0013/18 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou 
na ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 0250/RMOb-JIH/1822/6 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na 
ul. Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě-Zábřehu s FORCORP GROUP spol. s r. o., se sídlem 
Hamerská 812/17a, 779 00 Olomouc - Holice, IČO 27841031 dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0001/19 
Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 
  
Usnesení číslo: 0251/RMOb-JIH/1822/6 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách za období od 01.10.2018 do 31.12.2018 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0002/19 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0252/RMOb-JIH/1822/6 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 75 

XXXX XXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní XXXXXXX 
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 (zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0002/19 
Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství a stanovení užívat závěsný odznak 
  
Usnesení číslo: 0253/RMOb-JIH/1822/6 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) pověřuje 

  
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA 

v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. 
§ 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství 

  
2) stanoví 

  
aby PaedDr. Ivona Klímová, MBA 

v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, užívala při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný 
odznak s velkým statním znakem a názvem Česká republika 

  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0076/18 
Povolení použití znaku ÚMOb Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0254/RMOb-JIH/1822/6 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s použitím znaku městského obvodu Ostrava-Jih organizaci Kompakt spol. s.r.o., Jiráskova 
1424, 290 01 Poděbrady, IČ 495 51 027, DIČ CZ49551027, za účelem propagace městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0003/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - akce MMA Oktagon 11 
  
Usnesení číslo: 0255/RMOb-JIH/1822/6 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru organizaci 2NP production s.r.o., Janáčkovo nábřeží 157/53, 
150 00 Praha 5 - malá Strana, IČ 060 14 054, v celkové hodnotě 20 000 Kč 
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2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
2NP production s.r.o., Janáčkovo nábřeží 157/53, 150 00 Praha 5 - Malá Strana, IČ 060 14 054, 
za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0004/19 
Změna pověřence Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 0256/RMOb-JIH/1822/6 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) nesouhlasí 

  
se změnou pověřence v rámci GDPR pro Základní školu Ostrava-Dubina, Františka Formana 
45, příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0003/19 
Uzavření smluv o ubytování a podání výpovědí z nájmů bytů 
  
Usnesení číslo: 0257/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o uzavření smluv o ubytování na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování 
v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

a) místnost č. 13 - XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
b) místnost č. 14 - XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
c) místnost č. 19 - XXXXXX XXXX, nar. XXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka  

2. o podání výpovědí z nájmu (společného nájmu) bytu  podle ust. § 2291 odst. 1,2, 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

a) XXXXXX XXXX, nar. XXXXXXX, Mňukova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

b) XXXXXX XXXX, nar. XXXXX a XXXXX XXXXX, nar. XXXX, Mňukova XXXXX, 
Ostrava-Zábřeh, č. b. XX 

  
 

  

(zn. předkl.) 
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OBH/RMOb/0009/19 
Úprava vzorového znění smluv o nájmu bytů 
  
Usnesení číslo: 0258/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. s účinností od 17.01.2019 vzorová znění smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění příloh tohoto materiálu: 

a) VZOR 01 - smlouva o nájmu bytu 

b) VZOR 02 - smlouva o nájmu bytu vyčleněného za účelem poskytování nízkonákladového 
bydlení pro seniory dle čl. 10 odst. 3 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

c) VZOR 03 - smlouva o nájmu bytu vyčleněného za účelem poskytování nízkonákladového 
bydlení pro mladé rodiny dle čl. 10 odst. 3 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

2. s účinností od 17.01.2019 vzorové znění Přílohy č. 4, která tvoří nedílnou součást všech 
vzorových znění smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění přílohy tohoto materiálu 

dle důvodové zprávy 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0008/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci stavby “Výměna vstupních 
dveří Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 0259/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci stavebních prací 
“Výměna vstupních dveří Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice” a o uzavření smlouvy 
o dílo u této zakázky s vybraným zhotovitelem SDS Komplexní Stavby, s.r.o., se sídlem 
J. Herolda 1562/6, 700 30 Ostrava, IČO: 28637232, za nabídkovou cenu 397 965,87 Kč bez 
DPH, s lhůtou realizace 40 kalendářních dnů 
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2) ukládá 

  
připravit smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem na realizaci této zakázky malého rozsahu 
na stavební práce “Výměna vstupních dveří Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice” a předat 
tuto smlouvu k podpisu starostovi městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.02.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0006/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 20, 
Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 0260/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o velikosti 97,25 m² v budově č.p. 2060, objekt 
k bydlení, která je součástí pozemku p.č.st. 2176 v k.ú. Zábřeh nad Odrou ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, adresní místo 
Rodimcevova 2060/20, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
s výší nájemného 100 Kč/m²/rok za první dva měsíce nájmu a dále 1 000 Kč/m²/rok, za účelem 
výroby a prodeje pizzy a uzavření nájemní smlouvy se společností BEERMEN s.r.o., se sídlem 
Sokola Tůmy 1099/1, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO 25387707 v rozsahu dle přílohy č. 2 do 15 
dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.02.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0004/19 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na VZ 85.18 “Zajištění služby kamerového monitoringu 
ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle harmonogramu” 
  
Usnesení číslo: 0261/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě agendové číslo S/1011/2018/OBH ze dne 04.10.2018 
na “Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů 
v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle 
harmonogramu” se zhotovitelem VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 
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1575/14, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 28606582, kterým se prodlužuje doba 
ukládání záznamu na 7 kalendářních dnů, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.02.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0010/19 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 114.18 „Oprava elektroinstalace společných 
a sklepních prostor domu na ul. V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 0262/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1134/2018/OBH ze dne 
07.11.2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace společných 
a sklepních prostor domu na ul. V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina“ se zhotovitelem DORMAT 
elektrotechnika s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 
02343371, kterým se navyšuje konečná cena na tuto zakázku o 19 250 Kč bez DPH na 
celkovou částku 1 315 603,23 Kč bez DPH, a to z důvodu provedení dodatečných prací, dle 
důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto ustanovení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.02.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0005/19 
Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 0263/RMOb-JIH/1822/6 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 2, 3 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 
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1. Zlepšovatelů XXXXXX, XXX, standard, č. b. X 
XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, bytem Zlepšovatelů XXXXXX, Ostrava-XXXXXXXX 

2. Karpatská XXXXXXX, XXX, standard, č. b. XX 
XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, bytem Karpatská XXXXXXX, Ostrava-XXXXXX 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0002/19 
Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav 
ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 0264/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

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 zařazení níže uvedeného 
dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- UNICORN STEEL s.r.o., Řadová 1895, 739 34 Šenov, IČO: 07715099 (žádost o účast č. 39) 
a 
- Romana Przeczka, Prachatická 181/100, 735 64, Havířov - Dolní Suchá, IČO: 46121587 
(žádost o účast č. 40) 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0095/18 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – 
VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 
  
Usnesení číslo: 0265/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 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. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru školství 
a kultury 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Andrea Čmielová, 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., pověřena zastupováním vedoucího odboru školství 
a kultury 
3. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Roman Jirsa, pověřený zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje 
3. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 01.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0003/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 141.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava 
zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 0266/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

k usnesení č. 0035/RMOb-JIH/1822/1 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na 
služby VZ 141.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Davidem Sýkorou, Ph.D., Podevsí 415/15, 
725 28, Ostrava – Hošťálkovice, IČO: 02487209, za nabídkovou cenu 135 000 Kč bez DPH, 
tj. 163 350 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 105 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 450 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 141.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 141.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava 
zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0004/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 142.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava 
zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0267/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

k usnesení č. 0036/RMOb-JIH/1822/1 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na 
služby VZ 142.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 
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Ostrava, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu 99 100 Kč bez DPH, tj. 119 991 Kč vč. DPH, 
s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 650 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 142.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 142.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava 
zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0005/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 143.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava 
zahradních teras při MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 0268/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

k usnesení č. 0037/RMOb-JIH/1822/1 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na 
služby VZ 143.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních 
teras při MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČO: 25357255, za nabídkovou cenu 126 700 Kč bez DPH, tj. 153 307 Kč vč. DPH, 
s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 650 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
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nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 143.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru investičního 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 143.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava 
zahradních teras při MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0006/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 144.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 
23, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0269/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

k usnesení č. 0038/RMOb-JIH/1822/1 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na 
služby VZ 144.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 
23, Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem IVITAS, a.s., Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 
25357255, za nabídkovou cenu 94 900 Kč bez DPH, tj. 114 829 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského dozoru 
650 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 144.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 144.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ 
I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0007/19 
Prodej osobních automobilů Škoda Octavia a Škoda Fabia 
  
Usnesení číslo: 0270/RMOb-JIH/1822/6 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uveřejnit záměr o prodeji osobního automobilu Škoda Octavia, reg. značky 4T14547 formou 
elektronické aukce za podmínek, jež tvoří přílohu tohoto materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s žádostmi o účast 
- členové 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Ing. David Valenta, odbor hospodářské správy 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony k realizaci elektronické aukce 
a předložit radě městského obvodu návrh na uzavření kupní smlouvy na základě výsledku 
elektronické aukce 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0124/18 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 0271/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Modernizace bytového domu Pavlovova 29“ na části 
pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, 
svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je přílohou  č. 1 tohoto 
materiálu, souhlas pro stavebníka HOMOLA holding s.r.o., IČO 06519091, se sídlem 
Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, je platný do 31.12.2020 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0013/19 
Pozemky k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0272/RMOb-JIH/1822/6 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s návrhem oslovit společnost 3E PROJEKT, a.s. se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava, IČ: 25389092 s nabídkou koupě nemovitých věcí v areálu bývalého 
obchodního centra ODRA v Ostravě-Výškovicích ve znění dopisu, který je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu 

  
 

 


