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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 18.03.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

4092/RMOb-JIH/1822/71 OFR/RMOb/00
20/21 

Inventarizační zpráva za rok 2020 

4093/RMOb-JIH/1822/71 OFR/RMOb/00
21/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4094/RMOb-JIH/1822/71 OFR/RMOb/00
22/21 

Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s peněžními 
prostředky a ke službám přímého bankovnictví 
na účtech Komerční banky, a.s. 

4095/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
27/21 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - 
zakázky malého rozsahu 

4096/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
29/21 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace 

4097/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
31/21 

Provoz Restaurace K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce 

4098/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
32/21 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih 

4099/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
33/21 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-
Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

4100/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
34/21 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2021 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

4101/RMOb-JIH/1822/71 OSK/RMOb/00
35/21 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských 
školách 

4102/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
16/21 

Podání výpovědí z nájmu bytů a ze společného 
nájmu bytu 

4103/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
20/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při 
nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona 

4104/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
25/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku 
práva k nájmu bytu 

4105/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
34/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

4106/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
44/21 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
pod povrchem pozemku p.č. 468/1, adresní místo 
Dr. Martínka, prodejní stánek č. 1, zveřejnění 
záměru 

4107/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
46/21 

Pronájem garážového stání č. 8 v bytovém domě 
na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 

4108/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
48/21 

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy 
bytového domu Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 
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4109/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
52/21 

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání 
č. 6 na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina 

4110/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
54/21 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ulici Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh 

4111/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
55/21 

Umístění reklamních bannerů na objektech 
ve vybraných lokalitách Ostrava-Jih 

4112/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
59/21 

Smlouva o dílo na servis zdvihacího zařízení - 
plošiny v bytovém domě Čujkovova 29, Ostrava-
Zábřeh 

4113/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
30/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

4114/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
32/21 

Výpůjčka ZŠ a MŠ Mitušova 16 

4115/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
46/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

4116/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
47/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Dr. Šavrdy 

4117/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
50/21 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Místecká 

4118/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
52/21 

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

4119/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
70/21 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

4120/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
78/21 

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

4121/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
79/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Zkrácená 

4122/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
80/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice, 
ul. Špillarova 

4123/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
82/21 

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

4124/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
83/21 

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

4125/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
84/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Utvenkova 

4126/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
85/21 

Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská 

4127/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
86/21 

Záměr na pronájem pozemků pod zahradními 
chatkami v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

4128/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
89/21 

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

4129/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
90/21 

Výpůjčka nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Mitušova 

4130/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
91/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

4131/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
94/21 

Nesouhlas se zřízením věcného břemene – 
služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
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4132/RMOb-JIH/1822/71 INV/RMOb/001
4/21 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace “Regenerace sídliště 
Hrabůvka 2. etapa - Prostor před poliklinikou, 
Ostrava-Hrabůvka” 

4133/RMOb-JIH/1822/71 INV/RMOb/001
6/21 

Dodatek č.3 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 
12.06.2020, VZ 16.20 „Rekonstrukce podchodu 
pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

4134/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
51/21 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 08.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně 
rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-
Hrabůvka“ 

4135/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
41/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) – VZ 35.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Zateplení budovy včetně 
rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-
Hrabůvka” 

4136/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
47/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na dodávky) - VZ 26.21 „Výměna výtahu 
ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100“ 

4137/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
48/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 10.21 „Úprava 
plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální 
péče” 

4138/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
49/21 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 16.21 
„Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní 1 
v Ostravě - Výškovicích” 

4139/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
50/21 

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

4140/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
52/21 

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” 

4141/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
53/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 20.21 
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání 
do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených 
do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 
2021 - 2022” 
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4142/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
55/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 34.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Parkoviště za školou, ul. V Zálomu“ 

4143/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
56/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na dodávky) – VZ 14.21 „Oprava 
školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ P. Lumumby 14” 

4144/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
57/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 19.21 „Výměna oken 
Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ 

4145/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
58/21 

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

4146/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
59/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na služby) - VZ 17.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská 
a MŠ Staňkova v Ostravě - Výškovicích” 

4147/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
60/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 27.21 „Rekonstrukce 
střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 

4148/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
61/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 23.21 „Výměna osobních 
výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě 
Výškovická 151, Ostrava-Výškovice” 

4149/RMOb-JIH/1822/71 OVZ/RMOb/00
62/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 24.21 „Výměna osobních 
výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě 
Výškovická 153, Ostrava-Výškovice” 

4150/RMOb-JIH/1822/71 OMJ/RMOb/00
95/21 

Stavební záměr na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Slezská x Provaznická - změna 

4151/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
57/21 

Pomoc subjektům dotčeným krizovými opatřeními 
vlády přijatými v rámci třetí vlny pandemie 
COVID- 19 

4152/RMOb-JIH/1822/71 OBH/RMOb/00
60/21 

Pronájem bytů u mimořádných a nenadálých případů 
a v zájmu obce 

Materiály, které byly staženy :  
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/00
87/21 

Zrušení usnesení a záměr na pronájem části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

 OMJ/RMOb/00
75/21 

Umístění reklamy na pozemcích v k. ú. Dubina 
u Ostravy, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou 
a Hrabůvka 

 INV/RMOb/001
3/21 

Investiční záměry č. 2-3/2021 

 OBH/RMOb/00
56/21 

Pronájem náhradního bytu, uzavření dodatků 
ke smlouvám o nájmu bytů 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0020/21 
Inventariza ční zpráva za rok 2020 
  
Usnesení číslo: 4092/RMOb-JIH/1822/71 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Inventarizační zprávu za rok 2020 statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, 
ve znění příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0021/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 10/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4093/RMOb-JIH/1822/71 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 10/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5169 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 5213, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

b) 
- sníží nedaňové příjmy ORJ 6, § 3612, pol. 2141 o 200 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 6, § 6310, pol. 2141 o 200 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400410000000 o 1 000 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 9, § 6171, pol. 6125 o 400 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 5213, pol. 5903 o 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 2, § 5213, pol. 5xxx o 200 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje § 5213, pol. 5903 o 271 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 5213, pol. 5169 o 271 tis. Kč 

g) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 189 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400276000000 o 50 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400219000000 o 70 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400036000000 o 4 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400262000000 o 65 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 266 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400371000000 o 266 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 17, § 3900, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3412, pol. 6121, ORG 0400354000000 o 500 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 6121, ORG 0400409000000 o 167 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3639, pol. 6121, ORG 0400409000000 o 333 tis. Kč 

j) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 26 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 0400407000000 o 26 tis. Kč 

k) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 300 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400411000000 o 300 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 26.03.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0022/21 
Návrh na z řízení oprávn ění k nakládání s pen ěžními prost ředky a ke službám p římého 
bankovnictví na ú čtech Komer ční banky, a.s. 
  
Usnesení číslo: 4094/RMOb-JIH/1822/71 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) uděluje 
  

souhlas k nakládání s prostředky na účtu č. 123-1957160267/0100 zřízeného u Komerční banky, 
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, pro oprávněnou 
osobu uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  
2) zmocňuje 
  

k nakládání s prostředky na účtu č. 123-1957160267/0100 vedeného u Komerční banky, a.s., 
v rozsahu a způsobem stanoveným Plnou mocí, oprávněnou osobu uvedenou v příloze č. 2 
předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech zřízených u Komerční banky, 
a.s., v rozsahu a způsobem stanoveným v Příkazu k administraci, oprávněným osobám 
uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
4) 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.) 
OSK/RMOb/0027/21  
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 4095/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky ze „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkovou organizaci, se sídlem 
Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, za účelem vyhlášení výběrového 
řízení na dodávku zboží v předpokládané výši  2 200 tis. Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci, se 
sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, jmenovat členem 
hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Miroslava Škaldová, T: 30.06.2021
 ředitelka školy 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0029/21  
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mate řské školy Ostrava- Dubina, 
A.Gavlase 12A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4096/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) vyhlašuje 
  

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a 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, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Dubina, 
A.Gavlase 12A, příspěvkové organizace se sídlem A.Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, 
IČO 75029880, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0031/21  
Provoz Restaurace K-TRIO v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4097/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

návrh řešení provozu Restaurace K-TRIO provozované Kulturním zařízením Ostrava-Jih, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 73184560, dle údajů v důvodové zprávě a přílohách 

  
2) rozhodla 
  

o přerušení provozu Restaurace K-TRIO, provozované Kulturním zařízením Ostrava-Jih, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 73184560, a to po dobu vládních omezení a předložení nové koncepce provozu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0032/21  
Návrh odm ěn ředitel ům příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 4098/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu  se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování 
osobního, zvláštního a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových 
organizací  zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih”, 
dle důvodové zprávy, přílohy č. 1 a upravené přílohy č. 2 

  
 

  



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 10/41 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0033/21  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava- Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 4099/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Dubina, 
Františka Formana 45, příspěvkové organizace, se sídlem F. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-
Dubina, IČO 70944661, do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III“ 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0034/21  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2021 Základní školy a mate řské školy 
Ostrava-Záb řeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4100/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2021 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70944628, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2021 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace, se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
IČO 70944628, a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 35 tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0035/21  
Zápis d ětí k p ředškolnímu vzd ělávání v mate řských školách 
  
Usnesení číslo: 4101/RMOb-JIH/1822/71 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s místem a termínem pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok 2021/2022, 
v mateřských školách obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0016/21  
Podání výpov ědí z nájmu byt ů a ze spole čného nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 4102/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět nájem bytů podle ust. § 2291 odstavec 1 a odstavec 2 zákona č. 89/2012, Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nájemcům bytů 

1. 
č. X situovaného v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parc.č. 
st. XXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXX XXX XXXXX, adresní 
místo XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, obec Ostrava XXXXXXX XXXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X, 

2. 
č. XX situovaného ve XX. nadzemním podlaží stavby č.p. XXX, která  je součástí pozemku 
parc.č. XXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, adresní místo XXXXXXXXXX XXXXXXXX, obec Ostrava XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX, 

3. 
č. XX situovaného v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parc.č. 
st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXXXX, adresní místo 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 

4. 
vypovědět nájem bytu podle ust. § 2288 odstavec 1 písm. a) zákona č. 89/2012, Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů společným nájemcům bytu č. XX situovaného 
ve XX nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je součástí pozemku parc.č. st. XXXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXXX, adresní místo 
XXXXXXXXXXXXX, obec Ostrava XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX , 
XXXXXXXXXXX  XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX, 

dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0020/21  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 4103/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím 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 Plzeňská XXXXX, obec Ostrava na dobu 
určitou s účinností ode dne XXXXXXXX s XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX , 
Plzeňská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0025/21  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 4104/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXXXX, adresní místo XXXXXXXXXXXXXX , obec Ostrava 
na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, nar. XXXXXX, XXXXXXXX, Ostrava-XXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0034/21  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 4105/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné na dobu určitou, a to ode dne 
účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Jubilejní 360/64, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 5 - XXXXX XXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Edisonova 403/7, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 9 -  XXXXXXXXX XXXXXXXX, 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice, 0+1, č. b. 26 -  XXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

d) Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice, 0+1, č. b. 26 -  XXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e) Zlepšovatelů 555/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 5 - XXXXXXXXX XXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
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f) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 34 - XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

g) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 40 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

h) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 10 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

i) Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 20 – XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

j) Volgogradská 2460/24, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 3 - XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

k) Volgogradská 2464/16, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 4 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l) Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 55 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

m) Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 18 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

n) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

o) Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 44 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy 

2. nevybrat uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením s váznoucím dluhem a záměr 
na pronájem bytu znovu zveřejnit formou výběrového řízení za smluvní nájemné, dle důvodové 
zprávy 

Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 2 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0044/21  
Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání pod povr chem pozemku p. č. 468/1, 
adresní místo Dr. Martínka, prodejní stánek č. 1, zveřejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 4106/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 
  

výpověď nájemní smlouvy ze dne 25.02.2021 podanou nájemcem prostoru sloužícího podnikání 
- prodejního stánku č. 1 o výměře 9,00 m² v podchodu, který se nachází pod povrchem pozemku 
p.č. 468/1 v k.ú. Hrabůvka, společností ERPEKO, a.s., IČO 25385224, se sídlem Těšínská 991/3, 
Bludovice, 736 01 Havířov, která nebytový prostor užívá na základě nájemní smlouvy 
č. 414/16/OMJ (ag.č. S/29/17/OMJ) ze dne 02.01.2017, ve znění dodatků, dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání - prodejního stánku č. 1 
o výměře 9 m² v podchodu, který je pod povrchem pozemku p.č. 468/1 v k.ú. Hrabůvka, adresní 
místo Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální 
výší nájemného 3 000 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako prodejna bez zvláštních nároků 
na hygienické zázemí, za podmínky, že v prostoru nebudou provozovány hazardní hry a jejich 
druhy dle ust. § 27 a násl., § 42 a násl., § 57 a násl., § 64 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, nebude provozována herna ve smyslu ust. § 67 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a ani kasino ve smyslu 
ust. § 68 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a nebudou 
provozovány činnosti, které jsou v rozporu s běžnými morálně etickými a kulturními hodnotami, 
činnosti s erotickým podtextem a zastavárenská činnost, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0046/21  
Pronájem garážového stání č. 8 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-
Dubina 
  
Usnesení číslo: 4107/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu garážového stání č. 8 v bytovém domě č.p. 271, který je součástí pozemku 
p.č. 71/109 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, 
a o uzavření nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX
XXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 
1 000 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle schválené 
vzorové nájemní smlouvy NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od 
doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 16.04.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0048/21  
Zveřejnění záměru na pronájem části st řechy bytového domu B řenkova 2974/7, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 4108/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu 
s č. pop. 2974 na ul. Břenkova č. or. 7, Ostrava-Zábřeh, který je součástí pozemku p.č.st. 4702 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem poskytování služeb přenosem dat nájemcům bytového domu 
a do okolních domů do vzdálenosti cca 1,3 km  na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 
46 000 Kč/rok bez DPH. Odběr elektrické energie pro provoz zařízení bude zajištěn nájemcem 
na základě instalovaného samostatného elektroměru, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0052/21  
Zveřejnění záměru na pronájem gará žového stání č. 6 na ul. Fr. Formana 281/34, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 4109/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru - garážového stání č. 6 v objektu k bydlení 
č.p. 281, který je součástí pozemku p.č. 110/91 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účelem 
užívání garážování maximálně dvou motocyklů a s minimální výší měsíčního nájemného 500 Kč 
vč. DPH 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0054/21  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ulici Plze ňská 2619/10, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 4110/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 94 m2 v objektu k bydlení č.p. 2619, který je 
součástí pozemku p.č.st. 3489 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Plzeňská 2619/10, 
Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému 
obvodu Ostrava-Jih, společnosti NeoMi s.r.o., IČO 24274879, se sídlem Prouzova 792/6, 
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Vysočany, 190 00 Praha, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m²/rok po dobu 2 měsíců a následně ve výši 
1 300 Kč/m²/rok, za účelem užívání k výrobě a rozvozu pizzy, v rozsahu předloženého návrhu, 
a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0055/21  
Umíst ění reklamních banner ů na objektech ve vybraných lokalitách Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 4111/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nevyužít nabídku na pronájem ploch na venkovních stěnách objektů ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřených do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti 
Optimal Project CZ s.r.o., IČO 27336786, se sídlem Sloupská 135, 473 01 Nový Bor, která 
zastupuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 
2144/1, 148 00 Praha-Chodov, a nezveřejnit záměr na pronájem stěnových ploch o rozměrech 
2,5m x 2m nad vjezdem do parkovacích objektů bez č.p., které jsou součástí pozemku p.č. 177, 
121/8, 121/9 vše v k.ú. Dubina u Ostravy, v lokalitě ulic Bedřicha Václavka a Vlasty Vlasákové, 
Ostrava-Bělský Les, a na objektu č.p.1296, který je součástí pozemku p.č.st. 1463 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka, za účelem umístění 
reklamních bannerových plachet, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0059/21  
Smlouva o dílo na servis zdvihacího za řízení - plošiny v bytovém dom ě Čujkovova 29, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 4112/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o dílo na servis zdvihacího zařízení - plošiny v bytovém domě 
Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, se společností Garaventa Lift s.r.o., se sídlem Pražská 16, 
102 21 Praha 10, IČO: 49682041, a to na dobu neurčitou. Cena za provádění servisu zařízení 
1x za 6 měsíců včetně dopravy činí 2 590 Kč bez DPH. Cena za provedení opravy činí 700 Kč/h 
bez DPH a náklady na dopravu činí 9 Kč/km bez DPH,  v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0030/21  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 4113/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava - Zábřeh 2369, NNk“ spočívajícím v umístění 
podzemního kabelového vedení NN včetně 1 ks přípojkové pojistkové skříně v předpokládané 
délce 2 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy
č. 1 předkládaného materiálu, souhlas pro stavebníka 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 části pozemku p.p.č. 773/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN včetně 1 ks přípojkové pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava -
Zábřeh 2369, NNk“ pro společnost 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 a za úplatu 1 000 Kč + zákonná 
sazba DPH za umístění přípojkové pojistkové skříně 

Věcné břemeno - služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 
povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NN včetně 1 ks přípojkové pojistkové skříně 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 stavby 
-  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. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0032/21  
Výpůjčka ZŠ a MŠ Mitušova 16 
  
Usnesení číslo: 4114/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o výpůjčce se Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkovou organizací, se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
IČO 70631735, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0046/21  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k.ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 4115/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2346 NNk“ spočívajícím v umístění 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks pojistkové skříně v předpokládané délce 
8 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny v rozsahu dle snímku, který je součástí přílohy č. 1 předkládaného 
materiálu, souhlas pro stavebníka 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 části pozemku p.p.č. 773/1 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks pojistkové skříně pod názvem stavby „Ostrava-Zábřeh 
2346 NNk“ pro společnost 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 a za úplatu 1 000 Kč + zákonná sazba 
DPH za umístění pojistkové skříně 

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 včetně 1 ks pojistkové skříně 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 stavby 
-  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. 4 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0047/21  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Dr. Šavr dy 
  
Usnesení číslo: 4116/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 288/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 14 m2

v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění a užívání parkovacího stání, na dobu určitou 5 let, 
s tím, že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, to vše 
za podmínky, že žadatel zajistí na své náklady geometrické zaměření stavby a po její kolaudaci 
stavbu bezúplatně převede do vlastnictví statutárního města Ostravy, městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0050/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrab ůvka, ul. Místecká 
  
Usnesení číslo: 4117/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Čerpací stanice Shell Ostrava Místecká - Nová nadzemní 
nádrž ADblue“ spočívajícím v osazení nové nadzemní nádrže ADBlue a jednostranného 
výdejního stojanu v čerpací stanici na částech pozemku p.p.č. 198/5 ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Shell Czech Republic a.s., IČO: 15890554, se sídlem 
Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4, je platný do 31.12.2023 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0052/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4118/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku p.p.č. 608/2, ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
podzemního elektrického vedení NNk, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3664-471/2020, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 72 500 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. 3 tohoho materiálu 
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(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0070/21 
Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul.  Staňkova 
  
Usnesení číslo: 4119/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek 
parc.č. 740/65 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 310 m2 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený 
pozemek 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0078/21  
Záměr na pronájem parkovcích stání v parkovacích objekt ech v k. ú. Dubina u Ostravy  
  
Usnesení číslo: 4120/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 05 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 
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 

2. parkovací stání č. 22 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, 
garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana 
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. 69/1 v nadzemním 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. Vlasty Vlasákové 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování motocyklu, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0079/21 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zkrácená 
  
Usnesení číslo: 4121/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



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 21/41 
  

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 555/147 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
5,7 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Zkrácená, za účelem umístění a užívání vjezdu, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0080/21  
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice, ul. Špillarova 
  
Usnesení číslo: 4122/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 391/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
49 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova, za účelem užívání zahrady a vjezdu, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0082/21  
Pronájem části pozemku v lokalit ě ul. Krokova, k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4123/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 458/38 zahrada o výměře 102 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krokova, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
za účelem užívání pozemku jako zahrádky č. 7, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 11 Kč/m2, tj. 1 122 Kč/rok a uzavřít nájemní smlouvu ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0083/21  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 
  
Usnesení číslo: 4124/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k  částem pozemků  p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná 
plocha, p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 612/59 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova, spočívající v povinnosti trpět umístění, 
udržování  a provozování zemního kabelového vedení NN v rozsahu dle geometrického plánu 
č. 3645-376/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 141 500 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. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0084/21  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Utvenkova 
  
Usnesení číslo: 4125/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 17,04 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Utvenkova, za účelem umístění a užívání parkovacího stání 
na dobu určitou 5 let, s tím, že po uplynutí se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, za podmínky, že nájemce zajistí na své náklady geometrické zaměření 
parkovacího stání a po jeho kolaudaci stavbu parkovacího stání bezúplatně převede do vlastnictví 
statutárního města Ostravy, městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0085/21  
Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 
  
Usnesení číslo: 4126/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko k nabytí pozemku p.p.č. 3003 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 279 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, do vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) nesouhlasí 
  

se svěřením pozemku p.p.č. 3003 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 279 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Plzeňská do správy městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
3) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy o odejmutí pozemku p.p.č. 2988 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 39 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, ze svěření městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0086/21  
Záměr na pronájem pozemk ů pod zahradními chatkami v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4127/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. pozemek p.č.st. 6235, 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 

2. pozemek p.č.st. 6298, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Při Hůře, 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/0089/21  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Bolotova 
  
Usnesení číslo: 4128/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za účelem 
užívání pozemku pod stavbou parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2 + zákonná sazba DPH, tj.  540 Kč + zákonná sazba DPH 
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0090/21  
Výpůjčka nemovitých v ěcí v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 4129/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o výpůjčce se Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkovou organizací, IČO: 70631735, se sídlem Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, na dobu určitou od 01.04.2021 do doby 
zániku vlastnického práva půjčitele k předmětu výpůjčky 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0091/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 4130/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění podzemního kabelového vedení NNk včetně 
přípojkové skříně v rámci stavby pod názvem “Ostrava-Hrabůvka 724/2, NNk” v předpokládané 
délce 2 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 225/5, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, 
v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 
405 02  Děčín, souhlas je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k části pozemku p.p.č. 225/5, ostatní 
plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění stavby podzemního kabelového vedení 
NNk včetně přípojkové skříně v předpokládané délce 2 bm v rámci stavby pod názvem 
“Ostrava-Hrabůvka 724/2, NNk”, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín, za úplatu ve výši 500 Kč + 
zákonná sazba DPH za každý i započatý bm podzemního kabelového vedení NNk a za úplatu 
ve výši 1 000 Kč + zákonná sazba DPH za umístění přípojkové skříně 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, udržování a provozování podzemního kabelového vedení 
NNk včetně přípojkové skříně, 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 ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0094/21  
Nesouhlas se z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 4131/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

nezřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc.č. 101/75 ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Dubina u Ostravy spočívající v právu umístění a užívání informačního pylonu a přístupu 
k informačnímu pylonu ve prospěch oprávněných pozemků parc.č. 101/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc.č. 101/45 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 101/72 zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 298, obč.vyb. a parc.č. 101/77 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy ve vlastnictví ZDR Retail Ostrava Dubina a.s., 
IČO: 27340171, se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, na dobu neurčitou 
a “in rem”, tj. ve prospěch každého vlastníka oprávněných pozemků 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0014/21 
Dodate k č. 1 ke smlouv ě o dílo na zpracování projektové dokumentace “Regen erace 
sídlišt ě Hrabůvka 2. etapa - Prostor p řed poliklinikou, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 4132/RMOb-JIH/1822/71 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0702/2020/INV ze dne 27.8.2020 
se zhotovitelem AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00  Praha 4, IČO: 45306605 
na zpracování projektové dokumentaceVZ 21.20 “Regenerace sídliště Hrabůvka 2. etapa -
Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka” v důsledku nových skutečností zjištěných 
při zpracování projektové dokumentace. Nové skutečnosti vyžadují rozšíření předmětu díla 
a navýšení konečné ceny o 35 000 Kč bez DPH na celkovou částku 2 614 000 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o doplnění termínu realizace dodatku na 35 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č.1 
ke smlouvě o dílo agendové č. S/0702/2020/INV 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0016/21 
Dodatek č.3 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020, VZ 16.2 0 „Rekonstrukce 
podchodu pod ul. Horní, nám ěstí Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 4133/RMOb-JIH/1822/71 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.3 k SOD agendové číslo S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020 
se zhotovitelem Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, IČO 44739494 na akci VZ 16.20 
Rekonstrukce podchodu pod  ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih. Na základě předložených dokladů, 
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje  cena  o 827,80 Kč 
bez DPH na částku 18 944 212,50 Kč bez DPH a současně se prodlužuje termín provedení díla 
o 1,5 kalendářního  týdne na 23,5 kalendářních týdnů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.3 k SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0051/21 
Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.21 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy  včetně rekonstrukce p řilehlých 
zpevn ěných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostr ava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 4134/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 3942/RMOb-JIH/1822/68 
  
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 služby VZ 08.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních 
teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením této veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ 08.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.03.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0041/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) – VZ 35.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy v četně rekonstrukce p řilehlých 
zpevn ěných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostr ava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 4135/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 35.21 „Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, 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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
5. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
  

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Mgr. Helena Strouhalová, odbor právní 
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 35.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0047/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 26.21 
„Vým ěna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100“ 
  
Usnesení číslo: 4136/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 26.21 
„Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100“ 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. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
2. Ing. Markéta Koukalová, 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. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 26.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0048/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 10.21 „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a 
budovy odboru sociální pé če” 
  
Usnesení číslo: 4137/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 3897/RMOb-JIH/1822/67 
  
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 podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce VZ 10.21 „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče” 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 
-  STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
za nabídkovou cenu 3 143 241,75 Kč bez DPH, tj. 3 803 322,52 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla a s žádným počtem zaměstnanců vlastních nebo 
poddodavatelů se sociálním nebo pracovně příležitostným znevýhodněním, kteří se budou přímo 
podílet na realizaci veřejné zakázky – osoby nekvalifikované, 
a jako druhým v pořadí: 
- SEMITA - DS s.r.o., č.p. 171, 742 73 Veřovice, IČO: 03829707, za nabídkovou cenu 
3 923 896,44 Kč bez DPH, tj. 4 747 914,69 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace od zahájení díla 
90 kalendářních dnů a s žádným počtem zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se sociálním 
nebo pracovně příležitostným znevýhodněním, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné 
zakázky – osoby nekvalifikované 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 10.21 „Úprava plochy u ZŠ Provaznická 
a budovy odboru sociální péče” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.03.2021
 vedoucí odboru investičního 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 10.21 „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální 
péče” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0049/21 
Změna zadávací dokumentace (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: 4138/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 4021/RMOb-JIH/1822/69 
  
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 16.21 „Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní 1 
v Ostravě - Výškovicích” dle přiložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0050/21 
Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 04.21 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-
Výškovice“ 
  
Usnesení číslo: 4139/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 4028/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce malého rozsahu na služby VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ dle předložené důvodové zprávy a prodloužení 
lhůty pro podání nabídek 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0052/21 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakáz ka 
na stavební práce) - VZ 60.20 DNS „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 4140/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 4072/RMOb-JIH/1822/70 
  
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 
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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: 
- MD Služby Morava, s.r.o., Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 05437334 
(žádost o účast č. 13) 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0053/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) –
VZ 20.21 „Vývoz, vy čišt ění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, sv ěřených do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022”  
  
Usnesení číslo: 4141/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 3943/RMOb-JIH/1822/68 
  
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 20.21 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022” 
a o uzavření rámcové smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 03921921, 
za nabídkovou cenu 200 Kč bez DPH za vývoz a vyčištění 1 m3 písku z pískovišť, 1 540 Kč 
bez DPH za návoz, uložení a urovnání do roviny 1 m3 písku do pískovišť dle odst. 1. čl. IV. 
přiloženého návrhu rámcové smlouvy o dílo a s počtem 5 zaměstnanců vlastních 
nebo poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci 
veřejné zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru dopravy a komunálních služeb připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 20.21 „Vývoz, vyčištění, 
návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022” 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 29.03.2021
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 20.21 „Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0055/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 34.21 Zp racování 
projektové dokumentace „Parkovišt ě za školou, ul. V Zálomu“ 
  
Usnesení číslo: 4142/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 34.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Parkoviště 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 

  
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 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 34.21 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/0056/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) –
VZ 14.21 „Oprava školní kuchyn ě vč. po řízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 4143/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 14.21 „Oprava 
školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“ 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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
3. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
4. Mgr. Helena Strouhalová, odbor právní 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na  dodávky VZ 14.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo a kupní smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0057/21 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 19.21 „Vým ěna 
oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 4144/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 3945/RMOb-JIH/1822/68 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 19.21 „Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-
Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČO: 04555970, za nabídkovou cenu 910 400 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 20 kalendářních 
dnů od zahájení díla a s žádným počtem zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů 
se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky –
„osoby nekvalifikované“, 

a jako druhým v pořadí: 
- ALBO okna – dveře s.r.o.,č.p. 191, 751 22 Osek nad Bečvou, IČO: 28569831, za nabídkovou 
cenu 1 117 796 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 25 kalendářních dnů od zahájení díla a s počtem 
3 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou 
přímo podílet na realizaci veřejné zakázky – „osoby nekvalifikované“ 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 19.21 „Výměna oken Jubilejní 25, 
Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.03.2021
 vedoucí odboru investičního 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 19.21 „Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0058/21 
Zpráva komise (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: 4145/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o vyloučení účastníka zadávacího řízení u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 11.21 „Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, 
Ostrava-Jih“ ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o., Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 
IČO: 26874199, z důvodu uvedeného v důvodové zprávě tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 11.21 „Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, 
Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- STAVIA – silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
za nabídkovou cenu 1 669 318,07 Kč bez DPH, tj. 2 019 874,86 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
65 kalendářních dnů od zahájení díla a s žádným počtem vlastních zaměstnanců/zaměstnanců 
poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné 
zakázky, 

a jako druhým v pořadí: 
- Moravia Trend s.r.o., Oderská 407, Butovice, 742 13 Studénka, IČO: 27831116, za nabídkovou 
cenu 1 888 888 Kč bez DPH, tj. 2 285 554,48 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 80 kalendářních 
dnů od zahájení díla a s počtem 2 vlastních zaměstnanců/zaměstnanců poddodavatelů 
se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky 

 

  



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 36/41 
  

3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 11.21 „Parkoviště ul. Aviatiků, 
parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.03.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 11.21 „Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0059/21 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.21 Z pracování 
projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostrav ě - 
Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 4146/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 4022/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele 
u veřejné zakázky na služby VZ 17.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu 
u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostravě - Výškovicích” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem Ing. Vladimírem Slonkou, Ztracená 231, 739 34 Šenov, IČO: 11193841, 
za nabídkovou cenu 95 000 Kč bez DPH, tj. 114 950 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
95 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky na služby VZ 17.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu 
u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostravě - Výškovicích” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 29.03.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na služby VZ 17.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostravě - Výškovicích” 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0060/21 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 27.21 
„Rekonstrukce st řechy a p řilehlých fasád Četyny 2“ 
  
Usnesení číslo: 4147/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

k usnesení č. 4026/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 27.21 „Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 45194980, za nabídkovou 
cenu 3 178 334,55 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 110 kalendářních dnů od zahájení díla, 
s délkou záruky střešního pláště 120 měsíců a s žádným počtem vlastních 
zaměstnanců/zaměstnanců poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo 
podílet na realizaci veřejné zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 27.21 „Rekonstrukce střechy a přilehlých 
fasád Četyny 2“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.03.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 27.21 „Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0061/21 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 23.21 „Vým ěna 
osobních výtah ů 900 kg a 1125 kg v bytovém dom ě Výškovická 151, Ostrava-
Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 4148/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 23.21 „Výměna osobních výtahů 900 kg 
a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava-Výškovice“ v otevřeném zadávacím řízení 
dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Radim Kryl, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na  dodávky VZ 23.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytovém domě u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

 
 



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 39/41 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0062/21 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 24.21 „Vým ěna 
osobních výtah ů 900 kg a 1125 kg v bytovém dom ě Výškovická 153, Ostrava-
Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 4149/RMOb-JIH/1822/71 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 24.21 „Výměna osobních výtahů 900 kg 
a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice” v otevřeném zadávacím řízení 
dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
5. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Radim Kryl, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na  dodávky VZ 24.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo a smlouvy o dílo na servis a opravy výtahů v bytovém domě u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0095/21  
Stavební zám ěr na pozemcích v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x Provaznická - zm ěna 
  
Usnesení číslo: 4150/RMOb-JIH/1822/71 

OMJ 

k usnesení č. 3567/RMOb-JIH/1822/60 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se změnou stavebního záměru „BYTOVÉ DOMY OSTRAVA - HRABŮVKA“ spočívající 
v úpravách umístění kontejnerových stání na pozemcích p.p.č. 270/14 ostatní plocha, jiná plocha 
a p.p.č. 1015 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ve vlastnictví PHP Gama s.r.o., 
IČO 06448615, se sídlem Štěpánská 2071/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 v rozsahu 
dle předloženého koordinačního situačního výkresu, který je součástí přílohy č. 1 předkládaného 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0057/21  
Pomoc subjekt ům dot čeným krizovými opat řeními vlády p řijatými v rámci t řetí vlny 
pandemie COVID-19 
  
Usnesení číslo: 4151/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

poskytnout slevu z nájemného/pachtovného za období od 01.01.2021 do 30.06.2021 za účelem 
zmírnění negativních dopadů krizových a mimořádných vládních opatření vydaných 
v nouzovém stavu vyhlášeném v důsledku pandemie COVID-19 

a)  ve výši 30% fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze č. 1 tohoto materiálu 
z nájemného či pachtovného za užívání prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih,  

b) ve výši 80% neziskovým organizacím vedeným v příloze č. 2 tohoto materiálu z nájemného 
či pachtovného za užívání prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih,  

a to za předpokladu, že: 

- dotčené subjekty ke dni 26.12.2020 provozovaly v provozovnách umístěných v těchto 
prostorech činnost, 

- zároveň na základě krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci České republiky 
přijatých od 27.12.2020 v souvislosti se šířením epidemie onemocnění COVID-19 byl provoz 
v jejich provozovnách omezen či zakázán, 
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 - nejpozději v termínu do 15.05.2021 doručí vyplněný formulář žádosti o poskytnutí slevy 
uvedený v příloze č. 3 tohoto materiálu na adresu ÚMOb Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

znění dopisu adresovaného nájemcům, pachtýřům prostor v objektech ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0060/21  
Pronájem byt ů u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 
  
Usnesení číslo: 4152/RMOb-JIH/1822/71 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu bytu č. 8 nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která je 
součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina 
u Ostravy, adresní místo XXXXXXXX XXXXXXobec Ostrava, který sestává ze dvou pokojů 
a dalších zařízení a příslušenství XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX , 
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 65 Kč/m2 započtené podlahové 
plochy bytu měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

2. o pronájmu bytu č. XX nacházejícím se v XX nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX která je 
součástí pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina 
u Ostravy, adresní místo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX obec Ostrava, který sestává ze tří 
pokojů, kuchyně a dalších zařízení a příslušenství XXXXXXXXXXXXXXX
nar. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, 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 70 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně + nájemné 
za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
2) zrušuje 
  

1. výběrové řízení na pronájem bytu v rámci nízkonákladového bydlení se lhůtou pro podání 
přihlášek do 15.03.2021 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava-Bělský Les, 0+2, č. bytu 8, 
dle důvodové zprávy 

2. výběrové řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné se lhůtou pro podání přihlášek 
do 15.03.2021 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava-Bělský Les, 1+3, č. bytu 15, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 


