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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 04.03.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

4048/RMOb-JIH/1822/70 OFR/RMOb/00
16/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4049/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
33/21 

Revokace usnesení rady městského obvodu 
č. 3920/RMOb-JIH/1822/68 ze dne 11.02.2021 

4050/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
36/21 

Pronájem náhradních bytů 

4051/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
27/21 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o. v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

4052/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
37/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

4053/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
39/21 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu 
na ul. J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina 

4054/RMOb-JIH/1822/70 INV/RMOb/001
0/21 

Návrh plánu akcí na rok 2021 

4055/RMOb-JIH/1822/70 INV/RMOb/000
9/21 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě pro akci Regenerace sídliště Hrabůvka - 
2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou 

4056/RMOb-JIH/1822/70 INV/RMOb/000
8/21 

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky pro 
akci Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, 
Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou 

4057/RMOb-JIH/1822/70 OSK/RMOb/00
26/21 

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků v roce 
2021 a poskytnutí peněžitého plnění oceněným 
pedagogům 

4058/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
60/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Tlapákova 

4059/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
61/21 

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

4060/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
62/21 

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

4061/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
63/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti na částech pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

4062/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
64/21 

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

4063/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
65/21 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

4064/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
66/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
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4065/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
68/21 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

4066/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
69/21 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích 
objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

4067/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
72/21 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita Korýtko 

4068/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
73/21 

Souhlas se stavebním záměrem a výpůjčka části 
pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

4069/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
43/21 

Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu, 
stavba na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Samaritánská 

4070/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
76/21 

Stavební záměr na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská 

4071/RMOb-JIH/1822/70 OMJ/RMOb/00
77/21 

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

4072/RMOb-JIH/1822/70 OVZ/RMOb/00
43/21 

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

4073/RMOb-JIH/1822/70 OVZ/RMOb/00
44/21 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 13.21 „Vybudování 
parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 
a 740/52, Výškovice” 

4074/RMOb-JIH/1822/70 OVZ/RMOb/00
45/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 30.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“ 

4075/RMOb-JIH/1822/70 ODK/RMOb/00
12/21 

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů 
výsadbou okrasných rostlin 

4076/RMOb-JIH/1822/70 OSC/RMOb/00
01/21 

Žádost o slevu za službu “Zprostředkování služeb 
snoubencům” 

4077/RMOb-JIH/1822/70 SOC/RMOb/00
15/21 

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

4078/RMOb-JIH/1822/70 SOC/RMOb/00
16/21 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 

4079/RMOb-JIH/1822/70 OHS/RMOb/00
01/21 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. S/1274/2020/OHS 
– VZ 75.20 Nákup osobního vozidla 

4080/RMOb-JIH/1822/70 OSK/RMOb/00
30/21 

Provoz základní školy a mateřské školy v době 
nouzového stavu 

4081/RMOb-JIH/1822/70 OSK/RMOb/00
28/21 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

4082/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
35/21 

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 4/032/94/08 
na ,,Provádění pravidelného kompletního 
celoročního úklidu v budovách ÚMOb Ostrava-Jih” 

4083/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
47/21 
 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
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4084/RMOb-JIH/1822/70 OFR/RMOb/00
17/21 

Žádost o zřízení internetového bankovnictví a určení 
bezpečnostních prvků a disponentů v internetovém 
bankovnictví u J&T BANKY, a.s. 

4085/RMOb-JIH/1822/70 OFR/RMOb/00
18/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4086/RMOb-JIH/1822/70 OVZ/RMOb/00
42/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 09.21 
Zpracování projektové dokumentace „Modernizace 
učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 

4087/RMOb-JIH/1822/70 OPR/RMOb/00
08/21 

Dohoda o narovnání 

4088/RMOb-JIH/1822/70 OPR/RMOb/00
09/21 

Konání veřejné sbírky “Sbírka pro Provaznickou 76” 

4089/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
49/21 

Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů 
a v zájmu obce 

4090/RMOb-JIH/1822/70 OBH/RMOb/00
50/21 

Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů 
a v zájmu obce 

4091/RMOb-JIH/1822/70 OFR/RMOb/00
19/21 

Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení a vedení 
běžného účtu s Komerční bankou, a.s. 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0016/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 8/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4048/RMOb-JIH/1822/70 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 8/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 104x13013 
o 609 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 104x13013, ORG dle důvodové zprávy bodu 
a) předloženého materiálu o 609 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, ORG 0400354000000 o 16 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400276000000 o 4 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400028000000 o 12 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5169 o 82 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400013000000 o 82 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 5 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400400000000 o 5 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 7 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3326, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400402000000 o 7 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2321, pol. 5171 o 119 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 20 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121, ORG 0400349000000 o 99 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 61 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400159000000 o 61 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400063000000 o 10 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 12.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0033/21  
Revokace usnesení rady m ěstského obvodu č. 3920/RMOb-JIH/1822/68 
ze dne 11.02.2021 
  
Usnesení číslo: 4049/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 
  

usnesení č. 3920/RMOb-JIH/1822/68 ze dne 11.02.2021, kterým rozhodla o pronájmu 
náhradního bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu s nájemcem 
bytu nacházejícího se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku 
parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXX XXXXXXXX, 
adresní místo XXXXXXXXXXXXX, obec Ostrava, dle důvodové zprávy 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0+2, č. b. X - XXXXXXXX XXXXXXXXX
nar. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX 

  
2) bere na vědomí 
  

vzorovou dohodu o ukončení nájmu bytu č. X, nacházející se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXX XXX XXXXX, adresní místo XXXXXXXXXXXXX obec 
Ostrava uzavřenou se XXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXX, XXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXX dopln ěnou o bod č. 6 v článku II., dle přílohy č. 1 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0036/21  
Pronájem náhradních byt ů 
  
Usnesení číslo: 4050/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu náhradních bytů s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 
s nájemci bytů nacházejících se ve XXXX nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je 
součástí pozemku parc. č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
XXXXXX XXXXX, adresní místo Čujkovova XXXXXX, obec Ostrava, dle důvodové zprávy 
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1. XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 0+2, č. b. XX - XXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX 0+2, č. b. XX - XXXXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0027/21  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti V&V projek ční a inženýrská činnost 
s.r.o. v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava- Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 4051/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající právnické osoby V&V projekční 
a inženýrská činnost s.r.o., jejímž jednatelem je Ing. Václav Zikmunda, IČO 06870473, se sídlem 
č.p. 56, 286 01 Šebestěnice, v prostoru sloužícím podnikání v objektu č.p. 385, stavba 
občanského vybavení, který je součástí pozemku p.č.st. 340, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka, pronajatém na základě 
nájemní smlouvy č. 246/20/OBH (ag.č. S/1260/2020/OBH) ze dne 18.12.2020, a to po dobu 
trvání smluvního vztahu žadatele k předmětnému prostoru, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0037/21  
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 4052/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k vyklizení bytu č. XX nacházejícího se ve 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 XXXXXXX obec Ostrava, 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX nar. XXXXXXXX, bytem Čujkovova XXXXXXXX , 
Ostrava-XXXXXX dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0039/21  
Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina
  
Usnesení číslo: 4053/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a změnou 
účelu užívání prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 82, který je součástí pozemku 
parc.č.105/14, v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina, 
nájemci prostor Spirála Ostrava, z.ú., IČO 29451736, se sídlem Čujkovova 3165/40a, Ostrava-
Zábřeh, zastoupeného Evou Krestovou, ředitelkou, dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

udělení souhlasu k odpisování skutečně vynaložených nákladů spojených se stavebními pracemi 
charakteru technického zhodnocení v účetnictví nájemce Spirála Ostrava, z.ú., IČO 29451736, 
se sídlem Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0010/21 
Návrh plánu akcí na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4054/RMOb-JIH/1822/70 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

plán akcí na rok 2021 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit realizaci akcí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 
do výše přidělených finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2021

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0009/21 
Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení 
k distribu ční soustav ě pro akci Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Nám ěstí 
Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou 
  
Usnesení číslo: 4055/RMOb-JIH/1822/70 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro zpracování PD “Regenerace sídliště 
Hrabůvka - 2. etapa, Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou” s provozovatelem 
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distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČO: 24729035. 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie 

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

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0008/21 
Smlouva o smlouv ě budoucí o realizaci p řeložky pro akci Regenerace sídlišt ě Hrabůvka 
- 2. etapa, Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou 
  
Usnesení číslo: 4056/RMOb-JIH/1822/70 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie pro zpracování PD “Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, 
Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou” s provozovatelem distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČO: 24729035. 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0026/21  
Návrh na ocen ění pedagogických pracovník ů v roce 2021 a poskytnutí pen ěžitého 
pln ění ocen ěným pedagog ům 
  
Usnesení číslo: 4057/RMOb-JIH/1822/70 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o ocenění pedagogických pracovníků školských zařízení městského obvodu Ostrava-Jih 
a oposkytnutí peněžitého plnění oceněným pedagogům za přínos v oblasti školství u příležitosti 
“Dne učitelů” 29.03.2021 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0060/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Tlapákova 
  
Usnesení číslo: 4058/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Tlapákova 1188/27, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 12 ks nových 
zavěšených lodžií umístěných do třech sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 
1,5 m x 3,74 m k bytovému domu č.p. 1188, který stojí na pozemku p.č.st. 1468 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka  umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 404/1, ostatní 
plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků blok 313, 
IČO 267 86 699, se sídlem  Tlapákova 1188/27, Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný 
do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0061/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská
  
Usnesení číslo: 4059/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Volgogradská 2516/65, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 12 ks nových 
zavěšených lodžií umístěných do třech sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 
1,5 m x 3,74 m u jednoho sloupce a o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,67 m u dvou sloupců
k bytovému domu č.p. 2516, který je součástí p.č.st. 3103 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú.Zábřeh nad Odrou  umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 783/4, ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou 
č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo PURPURA, IČO 253 94 801, 
se sídlem  Volgogradská 2516/65, Zábřeh, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2023 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0062/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Samoljovova
  
Usnesení číslo: 4060/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Samoljovova 1759/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 8 ks nových zavěšených 
lodžií umístěných do dvou sloupců po 4 kusech o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 
k bytovému domu č.p. 1759, který stojí na pozemku p.č.st. 2132 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou  umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 654/52, ostatní plocha, 
zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Společenství vlastníků 
Samoljovova 1759/5, IČO 278 48 272, se sídlem  Samoljovova 1759/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0063/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech 
pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4061/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru - umístění stavby sítě elektronických komunikací  pod názvem 
„Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu“, v předpokládané délce 138 bm 
pod povrchem částí pozemků p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/33 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/56 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p.p.č. 1440 ostatní plocha, ostatní komunikace všechny  v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka společnost PODA a.s., 
IČO 258 16 179, se sídlem 28.října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, je platný 
do 31.12.2023 

2) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti dle předloženého návrhu k částem pozemků 
p.p.č. 100/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 100/33 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 100/56 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 1440 ostatní plocha, 
ostatní komunikace všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou za účelem umístění sítě elektronických 
komunikací v předpokládané délce 138 bm pod povrchem částí dotčených pozemků v rámci 
stavby pod názvem „Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu“, ve prospěch 
společnosti PODA a.s., IČO 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava za úplatu 200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý bm sítě 
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elekronických komunikací 

  

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

  
3) rozhodla 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít se společností PODA a.s., 
IČO 258 16 179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 4 
tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0064/21  
Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 4062/RMOb-JIH/1822/70 

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, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX za ú čelem užívání pozemku pod zahradní chatkou, s výší nájemného 
11 Kč/m²/rok, tj. za celkové roční nájemné 187 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0065/21  
Žádost o do časné snížení nájemného za užívání pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 4063/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dočasně nesnížit nájemné vyplývajícího XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
nar. XXXXXXXXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX
XXXXXXX ze Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2/a/042/120/97/Se ze dne 21. 02. 1997, ve znění 
dodatků, o částku 8868 Kč za období od 12. 10. 2020 do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy 

 

  



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 13/28 
  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0066/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 4064/RMOb-JIH/1822/70 

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, udržování 
a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně tří přípojkových skříní v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 3655-328/2020 a geometrického plánu č.3656-259/2020, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 47 000 Kč + zákonná sazba DPH  

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění 
přílohy č. 2 tohoto materiálu      

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0068/21  
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4065/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.č.st. 2959/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9,5 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou 
garáže, XXXXXXXX XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX, Ostr ava-XXXXXXX , 
na dobu neurčitou s třiměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 
428 Kč ročně, a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0069/21  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 4066/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 31 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 
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2. parkovací stání č. 37 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 33, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 121/9 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

3. parkovací stání č. 41 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

4. parkovací stání č. 84 v nadzemním podlaží parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0072/21  
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Korýtko 
  
Usnesení číslo: 4067/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemek p.č.st. 6073, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Korýtko, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem užívání pozemku pod zahradní chatkou na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0073/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 4068/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Novostavba RD manželů XXXXXX “, 
v rámci kterého dojde k rozšíření sjezdu k projektovanému rodinnému domu na části pozemku 
p.p.č. 223/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18,68 m2, v k. ú. Hrabůvka, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu 
dle snímků, které jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníky manželé 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX je platný do 31.12.2023 
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2) rozhodla 
  

vypůjčit část pozemku p.p.č. 223/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5,66 m2

v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova, manželům XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za účelem umístění sjezdu a užívání 
pozemku pod sjezdem k rodinnému domu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a uzavřít smlouvu o výpůjčce ve znění přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0043/21  
Návrh na uza vření smlouvy o bezúplatném p řevodu, stavba na pozemku v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Samaritánská 
  
Usnesení číslo: 4069/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu stavby  “Umístění parkovací plochy 
u ul. Samaritánská” umístěné na pozemku p.p.č. 287/46 v k. ú. Zábřeh nad Odrou svěřeném 
městskému obvodu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu s převodci: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0076/21  
Stavební zám ěr na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plze ňská 
  
Usnesení číslo: 4070/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením „Oddychové zóny na ulici Pavlovova, k. ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. 612/14“ 
umísťované v rámci  stavebního záměru „Rekonstrukce sportovního areálu Vista“ na část 
pozemku p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
x Plzeňská, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je součástí 
přílohy č. 1 předkládaného materiálu, souhlas pro  Ostravskou sportovní z.s., IČO: 69744092, 
se sídlem Bukovanského 1342/11, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, pro potřeby vydání 
územního souhlasu dle § 96 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je platný do 31.12.2023 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0077/21  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4071/RMOb-JIH/1822/70 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky pod garážemi cizích vlastníků na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 936, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Edisonova 

2. pozemek p.č.st. 1541, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Provaznická 

3. pozemek p.č.st. 2518, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 2985, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

5. pozemek p.č.st. 3719, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

6. pozemek p.č.st. 3735, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

7. část pozemku p.č.st. 2969/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,24 m2 (celková výměre 
238 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/39264 příslušejícího 
k jednotce 8/301 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0043/21 
Seznam dodavatel ů zařazených 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: 4072/RMOb-JIH/1822/70 

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 
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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 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. 12) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0044/21 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) –
VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, ul. Ji čínská p.p. č. 740/51 a 740/52, Výškovice”
  
Usnesení číslo: 4073/RMOb-JIH/1822/70 

OVZ 

k usnesení č. 3944/RMOb-JIH/1822/68 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská 
p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice” dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 
  

prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0045/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 30.21 Zpracování 
projektové dokumentace „H řišt ě za školou, ul. V Zálomu“ 
  
Usnesení číslo: 4074/RMOb-JIH/1822/70 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 30.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“ 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 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

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

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 30.21 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.) 
ODK/RMOb/0012/21  
Příspěvek na zkrášlení okolí bytových dom ů výsadbou okrasných rostlin 
  
Usnesení číslo: 4075/RMOb-JIH/1822/70 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

“Pravidla pro poskytnutí daru na nákup okrasných rostlin” dle přílohy předloženého materiálu 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc k uzavírání darovacích smluv dle “Pravidel pro poskytnutí daru na nákup okrasných 
rostlin” vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Danielu Jeřábkovi, a v době 
jeho nepřítomnosti jeho zástupci 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb PhDr. Daniela Jeřábka, a v době jeho 
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nepřítomnosti jeho zástupce, k podpisu darovacích smluv dle “Pravidel pro poskytnutí daru 
na nákup okrasných rostlin” 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSC/RMOb/0001/21 
Žádost o slevu za službu “Zprost ředkování služeb snoubenc ům” 
  
Usnesení číslo: 4076/RMOb-JIH/1822/70 

OSČ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyhovět žádosti Renáty Bakové, Úvozní 1360/2, Ostrava, IČ: 48438545, o slevu za službu 
“Zprostředkování služeb snoubencům” uvedené v Příloze č. 1 tohoto materiálu, dle předmětu 
zprostředkovatelské smlouvy číslo 26/011/4/09 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem odpovědi na žádost o slevu za službu “Zprostředkování služeb snoubencům” uvedené 
v Příloze č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0015/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4077/RMOb-JIH/1822/70 

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. 23 

XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0016/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 72 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4078/RMOb-JIH/1822/70 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 677/72, 0+2, č. b. 29 

XXXXXXXXXX, nar. XXXX a XXXXXXXXXXXXX nar. XXXX, by tem XXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

 (zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0001/21 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouv ě č. S/1274/2020/OHS – VZ 75.20 Nákup osobního vozidla  
  
Usnesení číslo: 4079/RMOb-JIH/1822/70 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. S/1274/2020/OHS ze dne 11.01.2021 na veřejnou 
zakázku VZ 75.20 Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat 
s prodávajícím AUTOKLEVER spol. s r.o., Hřbitovní 996/5, 741 01 Nový Jičín, 
IČO: 47974486, kterým se mění znění čl. IV. odstavec 1. smlouvy 

  
2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní 
smlouvě č. S/1274/2020/OHS 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 19.03.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0030/21  
Provoz základní školy a mate řské školy v dob ě nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 4080/RMOb-JIH/1822/70 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zajištění otevření a chodu  Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace, se sídlem Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO 70978336, 
v období od 28.02.2021 do 21.03.2021, a to výhradně pro péči  o děti  ve věku od 3 do 10 let, 
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů 
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 
zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských 
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a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci 
Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních 
správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky 
ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené základní a mateřské školy, 
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení 
školního stravování, zaměstnanci České pošty, s.p.,  a to bez ohledu na  to, zda jsou tyto děti 
dětmi nebo žáky určené školy, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0028/21  
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava- Výškovice, 
Srbská 2, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4081/RMOb-JIH/1822/70 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlásit 
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvkové organizace se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, 
IČO 70631778 a potvrdit stávajícího ředitele na vedoucím pracovním místě na další šestileté 
období od 01.09.2021 do 31.08.2027 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0035/21  
Dodatek č. 7 ke smlouv ě o dílo č. 4/032/94/08 na ,,Provád ění pravidelného kompletního 
celoro čního úklidu v budovách ÚMOb Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 4082/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 4/032/94/08 ze dne 26.11.2008 se společností
MW- IAS, a.s., IČO 25368907, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
zastoupenou Martinem Chylou, jednatelem, kterým se mění cena a rozsah za zajištění 
a provádění úklidových prací v objektech ÚMOb Ostrava-Jih dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, 
uvedená v čl. III. odst. 1 na cenu nejvýše přípustnou 133 408,72 Kč bez DPH za kalendářní měsíc 
a kterým se zároveň aktualizuje příloha smlouvy - Vymezení předmětu plnění smlouvy o dílo 
ve znění Přílohy č. 1, dle důvodové zprávy 
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2) 

 
ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.03.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0047/21  
Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 4083/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k odstranění závadného chování nájemci bytu č. XX nacházejícího 
se ve 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 podle ust. § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX , 
bytem Čujkovova XXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0017/21 
Žádost o z řízení internetového bankovnictví a ur čení bezpe čnostních prvk ů 
a disponent ů v internetovém bankovnictví u J&T BANKY, a.s. 
  
Usnesení číslo: 4084/RMOb-JIH/1822/70 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s nastavením bezpečnostních prvků a disponentů v internetovém bankovnictví J&T BANKY, 
a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČO 47115378 v rozsahu stanoveným v příloze 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

oznámení J&T BANKY, a.s. o změně úrokové sazby vkladu číslo 3900068098 s účinností 
od 10. března 2021 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 10.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0018/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 9/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4085/RMOb-JIH/1822/70 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 9/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 324 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 324 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 169 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400180000000 o 117 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400050000000 o 52 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 12.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0042/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 09.21 Zpracování projektové dokumentace „Moderni zace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“
  
Usnesení číslo: 4086/RMOb-JIH/1822/70 

OVZ 

k usnesení č. 3904/RMOb-JIH/1822/67 
  
 

 

 



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 24/28 
  

 

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 podlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 09.21 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
- FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, za nabídkovou cenu 
267 500 Kč bez DPH, tj. 323 675 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 09.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 

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

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 09.21 
Zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0008/21 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 4087/RMOb-JIH/1822/70 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o narovnání se společností VARREA s.r.o., IČ: 06989985, se sídlem 
Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít před Okresním soudem v Ostravě v řízení vedeném pod sp. zn. 140 C 28/2020 
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se společností VARREA s.r.o., IČ: 06989985, se sídlem Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, za předpokladu, že nedojde k uzavření dohody o narovnání dle bodu 1) tohoto 
usnesení, tento smír: Městský obvod Ostrava-Jih je povinen zaplatit společnosti VARREA s.r.o. 
částku ve výši 96 466,73 Kč bez DPH (tzn. částku ve výši 116 724,74 Kč včetně DPH) jako cenu 
části díla, která byla společností VARREA s.r.o. skutečně provedena. Zaplacením uvedené 
částky jsou všechna práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vypořádána. Účastníci řízení 
se zavazují, že vůči sobě nebudou vznášet žádné nároky na náhradu nákladů spojených s výše 
uvedeným soudním řízením 

  
3) ukládá 
  

odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 1) nebo bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.03.2021
 Tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0009/21 
Konání ve řejné sbírky “Sbírka pro Provaznickou 76” 
  
Usnesení číslo: 4088/RMOb-JIH/1822/70 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

konat veřejnou sbírku, a to “Sbírka pro Provaznickou 76” 

- za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu obyvatel domu Provaznická č. 76 
ke zmírnění ekonomických dopadů exploze v tomto domě. Výtěžek sbírky bude poskytnut 
obyvatelům domu k překlenutí jejich tíživé sociální a ekonomické situace, zejména 
na rekonstrukci a nákup nového vybavení bytů. Výtěžek sbírky nebude poskytnut osobám, 
u kterých by poskytnutí bylo v rozporu s obecnými morálními zásadami 

- na území České republiky 

- s datem zahájení dne 05.03.2021 a trváním do dne 30.06.2021 

- sbírka bude probíhat prostřednictvím shromažďování finančních prostředků na zvláštním 
bankovním účtu 

  
2) pověřuje 
  

starostu městského obvodu Ostrava-Jih a vedoucí odboru financí a rozpočtu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih Ing. Kateřinu Blahovou jednáním ve věci veřejné sbírky vymezené v bodě 
1) tohoto usnesení 
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3) jmenuje 
  

čtyřčlenný poradní výbor pro vyplácení výtěžku z veřejné sbírky vymezené v bodě 1) tohoto 
usnesení ve složení: starosta městského obvodu Ostrava-Jih, vedoucí odboru sociální péče Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, předsedkyně bytového družstva Provaznická 76, jeden zástupce 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje - velitel zásahu 

  
4) ukládá 
  

odboru právnímu zaslat oznámení o konání sbírky příslušnému krajskému úřadu a připravit text 
vzorové darovací smlouvy pro rozdělení výtěžku sbírky a předložit Zastupitelstvu městského 
obvodu Ostrava-Jih poradním výborem schválenou metodiku pro rozdělení výtěžku získaného 
sbírkou 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 12.03.2021
 tajemník 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0049/21  
Pronájem bytu u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 
  
Usnesení číslo: 4089/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu č. 7 nacházejícím se ve 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 XXXXXX XXXXXX XXXXXX, obec Ostrava, který sestává 
ze dvou pokojů a dalších zařízení a příslušenství XXXXXX XXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava-Hrab ůvka a XXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava- Hrabůvka a uzavření smlouvy 
o společném nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o společném 
nájmu bytu se stanovením nájemného ve výši 70 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu 
měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
2) zrušuje 
  

výběrové řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné se lhůtou pro podání přihlášek 
do 15.03.2021 - XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. bytu X, dle 
důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0050/21  
Pronájem bytu u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 
  
Usnesení číslo: 4090/RMOb-JIH/1822/70 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu č. XX nacházejícím se ve 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX obec Ostrava, který 
sestává ze dvou pokojů a dalších zařízení a příslušenství XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Ostrava- Hrabůvka a uzavření smlouvy o nájmu 
bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanovením 
nájemného ve výši 100 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně + nájemné za 
zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
2) zrušuje 
  

výběrové řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné se lhůtou pro podání přihlášek 
do 15.03.2021 - XXXXXXXXXXXX Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. bytu 10, dle důvodové zprávy  

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0019/21 
Návrh na uzav ření Smlouvy o z řízení a vedení b ěžného ú čtu s Komer ční bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 4091/RMOb-JIH/1822/70 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu č. 123-1957160267/0100 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) 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. 2 
předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

a) se zpracováním údajů právnické osoby dle článku 28.3 Všeobecných obchodních podmínek, 
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které jsou uvedeny v příloze č. 2 předloženého materiálu 

b) s tím, že je banka oprávněná započítávat své pohledávky za městským obvodem Ostrava-Jih 
v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou uvedeny 
v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

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

 
 


