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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 08.04.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

4187/RMOb-JIH/1822/73 OFR/RMOb/00
26/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 13/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4188/RMOb-JIH/1822/73 SOC/RMOb/00
21/21 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

4189/RMOb-JIH/1822/73 SOC/RMOb/00
22/21 

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

4190/RMOb-JIH/1822/73 SOC/RMOb/00
23/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

4191/RMOb-JIH/1822/73 SOC/RMOb/00
26/21 

Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

4192/RMOb-JIH/1822/73 ODK/RMOb/00
15/21 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin 

4193/RMOb-JIH/1822/73 ODK/RMOb/00
16/21 

Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci 
projektu Euroklíč 

4194/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
41/21 

Změny organizační struktury, systemizovaných míst 
a dodatek k organizačnímu řádu Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

4195/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
42/21 

Umístění zařízení na budovu školní jídelny 
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20 
za účelem monitoringu bezpečnostní situace 

4196/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
43/21 

Výpůjčka movitého majetku 

4197/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
44/21 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-
Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

4198/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
45/21 

Provoz základní školy a mateřské školy v době 
nouzového stavu 

4199/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
46/21 

Výjimka z počtu dětí 

4200/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
47/21 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2021 
příspěvkových organizací 

4201/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
51/21 

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

4202/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
63/21 

Uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou 
organizací obce v objektu na ulici 
Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

4203/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
64/21 

Žádost o uzavření dohody o splátkách nájemce 
prostoru v objektu na ulici Fr. Formana 251/13, 
O.- Dubina, zveřejnění záměru 

4204/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
65/21 

Námitka společných nájemců bytu k výzvě 
k vyklizení bytu 
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4205/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
67/21 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru v objektu 
na ul. Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka 

4206/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
69/21 

Žádost společných nájemců bytu č. 2 v domě 
Čujkovova 1712/15 v Ostravě-Zábřehu o výměnu 
vany za sprchový kout 

4207/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
70/21 

Pronájem náhradního bytu, uzavření dodatků 
ke smlouvám o nájmu bytů 

4208/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
72/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

4209/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
73/21 

Volné byty č. 7 a 12 v bytovém domě 
na ul. Odborářská 677/72 v O.-Hrabůvce 

4210/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
74/21 

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu 
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

4211/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
78/21 

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

4212/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
01/21 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Skleníku 

4213/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
02/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

4214/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
03/21 

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

4215/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
05/21 

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

4216/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
06/21 

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

4217/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
08/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

4218/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
09/21 

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

4219/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
11/21 

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

4220/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
14/21 

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

4221/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
15/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Provaznická 

4222/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
16/21 

Zřízení věcného břemene – služebnosti na částech 
pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svazácká 

4223/RMOb-JIH/1822/73 OMJ/RMOb/01
17/21 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbám garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

4224/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
65/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 16.21 „Oprava stávajících 
WC v MŠ Předškolní v Ostravě - Výškovicích“ 
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4225/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
75/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 36.21 Zpracování projektové 
dokumentace „MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský 
Les – Na zahradě naší školky nenudí se kluci holky 
– multifunkční hřiště“ 

4226/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
76/21 

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” 

4227/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
77/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 30.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Hřiště za školou, 
ul. V Zálomu” 

4228/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
78/21 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) - VZ 32.21 „Výměna osobního 
výtahu 900 kg v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava-
Zábřeh” 

4229/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
81/21 

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

4230/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
82/21 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 07.21 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

4231/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
84/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 37.21 „Výměna osobního 
výtahu 450 kg v bytovém domě Klegova 23, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

4232/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
85/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na stavební práce) – VZ 41.21 „Zateplení 
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ 

4233/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
73/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 25.21 „Oprava školní 
kuchyně včetně pořízení vybavení a VZT 
ZŠ Srbská” 

4234/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
86/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 38.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Demolice garáží a vybudování 
parkoviště na ul. Výškovická“ 

4235/RMOb-JIH/1822/73 OSK/RMOb/00
51/21 

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace 

4236/RMOb-JIH/1822/73 OBH/RMOb/00
66/21 

Žádost o odložení splatnosti nájemného z bytu 
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4237/RMOb-JIH/1822/73 OFR/RMOb/00
27/21 

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4238/RMOb-JIH/1822/73 OVZ/RMOb/00
80/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 15.21 
„Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově 
v Ostravě-Zábřehu“ 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/01
13/21 

Žádost o dočasné snížení nájemného a o odklad 
platby nájemného 

 OMJ/RMOb/01
12/21 

Žádost o předchozí souhlas Rady města Ostravy 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0026/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 13/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4187/RMOb-JIH/1822/73 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 13/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 408 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 18 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu a) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 390 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 357 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 5 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3319, pol. 2322 o 2 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 357 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 5 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3319, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 2 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 3545, pol. 5221 o 10 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 2 300 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400087000000 o 2 300 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 300 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3113, pol. 6121, ORG 0400415000000 o 300 tis. Kč 

f) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 25 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3421, pol. 6121, ORG 0400377000000 o 25 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2021 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 
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a) Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Dubina, Františka Formana 268/45, IČO 70944661 o částku 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Březinova 1383/52, IČO 70978336 o částku 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Horymírova 2978/100, IČO 70944628 o částku 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652 o částku 30 tis. Kč 
účelově určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování

e) Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-
Jih, Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, IČO 70978387 o částku 30 tis. Kč účelově určeného 
na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

f) Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace, se sídlem 
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Provaznická 831/64, IČO 70978310 o částku 30 tis. Kč účelově určeného
na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

g) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková 
organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1, IČO 70978352 
o částku 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního 
participativního rozpočtování 

h) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328 o částku 30 tis. Kč 
účelově určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování

i) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682, IČO 70631786 o částku 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

j) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krestova 1387/36a, IČO 70631743 o částku 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

k) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Dubina, Václava Košaře 121/6, IČO 70631751 o částku 30 tis. Kč účelově 
určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 
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l) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778 o částku 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci 
vítězných projektů v rámci školního participativního rozpočtování 

m) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361 
o částku 30 tis. Kč účelově určeného na realizaci vítězných projektů v rámci školního 
participativního rozpočtování 

n) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2217/15, IČO 70944687 o částku 24 tis. Kč 

o) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786 o částku 5 tis. Kč 

p) Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
Dr. Martínka 1439/4, IČO 73184560 o částku 2 tis. Kč 

q) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328 o částku 333 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 16.04.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0021/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 68 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4188/RMOb-JIH/1822/73 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 675/68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 675/68, 0+2, č. b. 31 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0022/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4189/RMOb-JIH/1822/73 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Odborářská 676/70, 0+2, č. b. 27 

XXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX  

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0023/21 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 4190/RMOb-JIH/1822/73 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 60 

XXXX XXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0026/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 68 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4191/RMOb-JIH/1822/73 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 675/68 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Odborářská 675/68, 0+2, č. b. 29 

XXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0015/21  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 
  
Usnesení číslo: 4192/RMOb-JIH/1822/73 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením celkem 51 ks dřevin na pozemcích p.č. 654/4, 654/3, 654/4 a 654/11 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou v rámci stavby s názvem “REKO MS Ostrava - Rodimcevova + 6”, dle předloženého 
materiálu a jeho příloh 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0016/21  
Návrh na uzav ření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklí č 
  
Usnesení číslo: 4193/RMOb-JIH/1822/73 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklíč s Národní radou osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s., IČO 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0041/21  
Změny organiza ční struktury, systemizovaných míst a dodatek k orga nizačnímu řádu 
Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4194/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změny organizační struktury, systemizovaných míst a dodatek č. 2 k organizačnímu řádu 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 k 01.03.2021, změny jsou uvedeny v přílohách tohoto 
materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0042/21  
Umíst ění zařízení na budovu školní jídelny ZŠ a MŠ Ostrava- Hrabůvka, A. Ku čery 20 
za účelem monitoringu bezpe čnostní situace 
  
Usnesení číslo: 4195/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o umístění zařízení na budovu školní jídelny Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, se sídlem A. Kučery 1276/20, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652 se společností OVANET a.s., se sídlem
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 25857568, a to v souladu se Smlouvou 
o poskytování služby elektronických komunikací č. 44/021/130/15 ze dne 06.08.2015, ve znění 
pozdějších dodatků, za účelem monitoringu bezpečnostní situace v dané lokalitě, v rozsahu 
dle důvodové zprávy a příloh tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0043/21  
Výpůjčka movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 4196/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vypůjčení volebních zástěn příspěvkovým organizacím městského obvodu Ostrava-Jih, 
dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o výpůjčce příspěvkovým organizacím městského obvodu Ostrava-Jih, dle 
důvodové zprávy 

  
3) zmocňuje 
  

Ing. Radima Navrátila, vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu Smluv o výpůjčce 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0044/21  
Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava- Výškovice, Srbská 2, p říspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 
  
Usnesení číslo: 4197/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se zapojením, s realizací a s přijetím dotace Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, 
do projektu v rámci dotačního programu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - Šablony III“ 
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(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0045/21  
Provoz základní školy a mate řské školy v dob ě nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 4198/RMOb-JIH/1822/73 

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 29.03.2021 do 11.04.2021, 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 
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., starostové obcí a to bez ohledu na  to, 
zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0046/21  
Výjimka z po čtu d ětí 
  
Usnesení číslo: 4199/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

časově neomezené povolení výjimky z počtu dětí dle důvodové zprávy 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizaci, 
se sídlem A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70944652, odloučené pracoviště 
mateřská škola A. Kučery 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Krestova 36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, odloučené pracoviště 
mateřská škola I. Herrmanna 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, odloučené pracoviště 
mateřská škola Mitušova 6 a Mitušova 90 
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- Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 
odloučené pracoviště mateřská škola Mjr. Nováka 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, odloučené pracoviště 
mateřská škola J. Maluchy 105 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci, 
se sídlem B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978352, odloučené pracoviště 
mateřská škola B. Dvorského 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Kosmonautů 2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687, odloučené pracoviště 
mateřská škola P. Lumumby 25 

- Základní škole a mateřská škole Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Kosmonautů 2215/13, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631760, odloučené pracoviště 
mateřská škola P. Lumumby 14 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, odloučené pracoviště mateřská 
škola Mozartova 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328, odloučené pracoviště 
mateřská škola Výškovická 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70944628, odloučené pracoviště 
mateřská škola Rezkova 

- Základní škole a mateřské škole Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Šeříková 3682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631786, odloučené pracoviště 
mateřská škola Předškolní 

- Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839 

- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029847 

- Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75029855 

- Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863 
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- Mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Adamusova1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029871 

- Mateřské škole Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizaci, se sídlem 
A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 

- Mateřské škole Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizaci, se sídlem 
F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029821 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0047/21  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2021 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 4200/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2021 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, dle předložené důvodové zprávy  

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2021 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem 
Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, a to snížením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 12 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, 
se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352, a to snížením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 59  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizace, se sídlem Srbská 450/2, 
700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 70631778, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy 
majetku ve výši 5  tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0051/21  
Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 
  
Usnesení číslo: 4201/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0063/21  
Uzavření smlouvy o výp ůjčce s p říspěvkovou organizací obce v objektu na ul ici 
Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 4202/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o výpůjčce prostoru o celkové výměře 559,30 m2 v objektu č.p. 251, který je součástí pozemku 
p.č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování mateřské školy, 
a o  zavření smlouvy o výpůjčce s organizací Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, 
příspěvková organizace, IČO 75029821, se sídlem Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.05.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0064/21  
Žádost o uzav ření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu na ulici 
Fr. Formana 251/13, O.-Dubina, zve řejnění záměru 
  
Usnesení číslo: 4203/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. neuzavřít dohodu o splátkách s Denisou Skalskou, IČO 01608339, se sídlem 
Jana Škody 185/8, Ostrava-Dubina, která je na základě nájemní smlouvy č. 210/19/OBH ze dne 
02.12.2019 (ag.č. S/1199/2019/OBH), ve znění dodatku, nájemcem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu č.p. 251, který je součástí pozemku p.č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
adresní místo Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na úhradu dlužného nájemného 
a záloh na služby spojené s užíváním prostoru za měsíce 02/2020-10/2020, 01/2021 v celkové 
výši 138 601 Kč formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 7 700 Kč, a to po dobu 
17 měsíců, poslední 18. splátka je stanovena ve výši 7 701 Kč, v rozsahu předloženého návrhu, 

2. zveřejnit záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 162,75 m2 v I. NP 
objektu č.p. 251, který je součástí pozemku p.č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Františka Formana 251/13, Ostrava-Dubina, s minimální výší nájemného 1 000 Kč/m2/rok, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, bez určení účelu užívání, za podmínky, 
že v prostorách 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 zastavárenské činnosti, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0065/21  
Námitka spole čných nájemc ů bytu k výzv ě k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 4204/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

k usnesení č. 4042/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

písemné podání XXXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXX , 
nar. XXXXXXX, oba bytem Volgogradská XXXXXXXX, Ostrava-XXXXXXX ze dne 
16.03.2021, ve věci námitky proti výzvě k vyklizení bytu ze dne 09.03.2021, připojené v Příloze 
č. 5, 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 17/39 
  

2) trvá 
  na svém usnesení č. 4042/RMOb-JIH/1822/69 ze dne 25.02.2021, kterým rozhodla o zaslání 

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

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0067/21  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu 
na ul.  Na Mýt ě 1556/10, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 4205/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 8/032/126/16 (ag.č. S/0702/2016/OBH) ze dne 
24.06.2016, ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 161,91 m2

v objektu č.p. 1556, který je součástí pozemku p.č.st. 1967 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo 
Na Mýtě 1556/10, Ostrava-Hrabůvka, uzavřené se společností DAKOTA, o.p.s., IČO 26828201, 
se sídlem Jaroslava Misky 69/6, Dubina, 700 30 Ostrava, a to z důvodu snížení výměry prostor 
o 1,43 m2  v důsledku stavebních úprav v pronajatém prostoru, tj. z 161,91 m2 na 160,48 m2, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0069/21  
Žádost spole čných nájemc ů bytu č. 2 v dom ě Čujkovova 1712/15 v Ostrav ě-Zábřehu 
o vým ěnu vany za sprchový kout 
  
Usnesení číslo: 4206/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádost XXXXXXX XXXXXXXX - společných nájemců bytu č. 2 v domě Čujkovova 1712/15 
v  stravě o výměnu funkční vany za sprchový kout na náklady pronajímatele s návrhem 
na zvýšení sazby jejich nájemného za započtenou plochu předmětného bytu pouze 
o 10 Kč/m2/měsíc 

  
2) nesouhlasí 
  

s výměnou funkční vany za sprchový kout v bytě č. 2 v domě Čujkovova 1712/15, který je 
součástí pozemku p.č.st. 2072 v k.ú. Zábřeh nad Odrou v obci Ostravě na náklady pronajímatele, 
za podmínek požadovaných společnými nájemci předmětného bytu – XXXX XXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , tj. se zvýšením sazby nájemného za započtenou 
plochu bytu bez vybavení v předmětném bytě o 10 Kč/m2/měsíc 
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3) rozhodla 
  

z důvodu zvláštního zřetele hodných uzavřít s XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XX XXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX nejpozději do 31. 5. 2021, dodatek nájemní smlouvy 
ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu, kterým se pronajímatel zaváže realizovat na své 
náklady výměnu funkční vany v bytě č. 2 v domě Čujkovova 1712/15, který je součástí pozemku 
p.č.st. 2072 v k.ú. Zábřeh nad Odrou v obci Ostravě za sprchový kout, za podmínky že společní 
nájemci daného bytu přistoupí na zvýšení nájemného za započtenou plochu bytu (bez vybavení) 
z 53,57 Kč/m2/měsíc na 73,57 Kč/m2/měsíc, a to s platností od prvního dne kalendářního měsíce, 
který bude následovat po dni dokončení všech souvisejících stavebních prací 

  
4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu dodatku nájemní smlouvy 
dle bodu 3. tohoto usnesení 

  
5) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hopodářství realizovat bod 3. tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.05.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0070/21  
Pronájem náhradního bytu, uzav ření dodatk ů ke smlouvám o nájmu byt ů 
  
Usnesení číslo: 4207/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

2. o pronájmu náhradního bytu č. XX nacházejícím se ve XX nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX která je součástí pozemku parcelní č. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo XXXXXXXXXXXXX XXXXX obec 
Ostrava, který sestává ze dvou pokojů, kuchyně a dalších zařízení a příslušenství manželům 
XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, n ar. XXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXX Ostrava-B ělský Les a uzavření smlouvy o společném nájmu 
náhradního bytu na dobu určitou s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu náhradního bytu 



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 19/39 
  

se stanovením nájemného ve výši 70 Kč/m2 započtené podlahové plochy bytu měsíčně + nájemné 
za zařizovací předměty bytu, v rozsahu předloženého návrhu Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

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

4. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v XX. nadzemním 
podlaží stavby s č.p. XXX, adresní místo XXXXXXX XXXXXX XXXXXX , která je součástí 
pozemku parcelní č. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava uzavřené s manžely XXXXXX XXXXXXXXX nar. XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX nar. XXXXXXX, XXXXXXXXXX Ostrava- Bělský Les, v rozsahu 
předloženého návrhu Přílohy č. 3, dle důvodové zprávy 

  
2) zmocňuje 
  

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

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

a) k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. ev. 164/19/OBH-OB ze dne 27.05.2019 
připojeného v Příloze č. 1 a k podpisu smlouvy o nájmu náhradního bytu připojené v Příloze č. 2

b) k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 27.02.1997 připojeného v Příloze č. 3
  

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0072/21  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 4208/RMOb-JIH/1822/73 

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) Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 3 - XXXX XXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

b) Edisonova 381/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 1 -  XXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X 
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c) Edisonova 381/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 2 -  XXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

d) Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice, 1+3, č. b. 28 -  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

e) Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 8 - XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

f) Čujkovova 1715/23, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 86 - XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

g) Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh, 0+2, č. b. 89 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

h) Volgogradská 2384/161, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 5 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 

i) Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 15 - XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X 

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

2. o pronájmu bytů výběrovým řízením v rámci nízkonákladového bydlení na dobu určitou, 
a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

a) Hasičská 114/1, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 18 - XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, 0+2, č. b. 15 - XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0073/21  
Volné byty č. 7 a 12 v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 677/72 v O.-Hrab ůvce 
  
Usnesení číslo: 4209/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nepronajímat volné byty č. 7 a č. 12, nacházející se ve 2. nadzemním podlaží stavby č.p. 677, 
která je součástí pozemku parc. č. st. 691/1 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Hrabůvka, adresní místo Odborářská 677/72, obec Ostrava, z důvodu jejich vyčlenění 
pro poskytování odlehčovací služby příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jih, 
dle důvodové zprávy   
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0074/21  
Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 4210/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 29,46 m² v II. NP a v I. PP 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, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, Ing. Šárce Zavadilové, 
IČO 07707592, se sídlem Osvobození 89, 74764 Čavisov 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 1 029 Kč/m²/rok za plochu místnosti o výměře 13,15 m², 
s účelem užívání jako kancelářské prostory, 500 Kč/m²/rok za společné prostory (chodba, WC, 
denní místnost) o výměře 9,00 m², 100 Kč/m²/rok za podíl na přístupové komunikaci (schodiště) 
o výměře 2,65 m² a 450 Kč/m²/rok za plochu místnosti o výměře 4,66 m², za účelem užívání jako 
skladové prostory v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy 
budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy a v případě neuzavření 
nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, pronajmout kancelářské prostory a uzavřít nájemní 
smlouvu s dalším žadatelem v pořadí, 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/0078/21  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu 
bytu ze zákona 
  
Usnesení číslo: 4211/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o ukončení nájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby s č.p. XXX, 
adresní místo XXXXXXXXXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná 
plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava s XXXXXXX XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dohodou 
smluvních stran podle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ke dni 30.04.2021, dle důvodové zprávy 
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2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby 
s č.p. XXX, adresní místo Jubilejní 493/66, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX -
zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava s XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX dosud bytem XXXXXXXXXX , na dobu určitou s účinností 
ode dne 01.05.2021, dle důvodové zprávy 

 
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0101/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Skleníku 
  
Usnesení číslo: 4212/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – oprava stávajících vjezdů do řadových garáží stojících 
na pozemcích p.č.st. 1687/8, p.č.st. 1687/9, p.č.st. 1687/10 a p.č.st. 1687/11, o výměře 48,24 m2, 
umisťovaném na části pozemku p.č.st. 1687/1, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, 
který je přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – XXXXXXXXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava, je pla tný do 31.12.2023, 
a to za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0102/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 4213/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku p.p.č. 282 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování 
zemní kabelové přípojky NN v rozsahu dle geometrického plánu č. 1573-265/2019, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 5 500 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 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0103/21  
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svornosti 
  
Usnesení číslo: 4214/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění parkovacího stání o výměře 14 m2

na část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní  komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Svornosti, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX  je platný 
do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 
  

pronajmout část pozemku p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti,  XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX , 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za účelem umístění a užívání parkovacího stání, 
s ročním nájemným ve výši 45 Kč/m2 + zákonná sazba DPH, na dobu určitou 5 let, s tím, 
že po uplynutí této doby se změní doba pronájmu na neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 
a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0105/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnost i v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Místecká 
  
Usnesení číslo: 4215/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “Optický propoj podchodu zast. Dřevoprodej” v předpokládané 
délce 448 bm v částech pozemků p.č.st. 17/2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
p.p.č. 129/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 135/1, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 154/4, 
ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/1, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 251/7, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 266/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 797/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/8, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.p.č. 808, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, v rozsahu 
dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka – společnost 
OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00  Ostrava, je platný 
do 31.12.2023 
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2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků p.č.st. 17/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, p.p.č. 129/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 135/1, 
ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 154/4, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 245/1, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 251/7, ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 266/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 797/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 797/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 808, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Hrabůvka, za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané 
délce 448 bm v rámci stavby pod názvem “Optický propoj podchodu zast. Dřevoprodej” 
ve prospěch společnosti OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, a to za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem 
na ocenění náhrady obvyklé v daném místě a čase za zřízení věcného břemene – služebnosti 
navýšenou o DPH v zákonné výši 

Věcné břemeno – služebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene 
je povinnost povinného trpět umístění, užívání a provozování veřejné sítě elektronických 
komunikací v částech dotčených pozemků, 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 OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 
702 00  Ostrava, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0106/21  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V ěšínova 
  
Usnesení číslo: 4216/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemku p.p.č. 154/7 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování 
a udržování plynovodní a vodovodní přípojky v rozsahu dle geometrického plánu č. 3654-
367/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 7 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXX Smlouvu o z řízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy č. 3 
tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0108/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 4217/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k pozemku p.p.č. 931, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti povinného trpět umístění, udržování a provozování 
podzemního kabelového vedení NN, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1570-734/2019, 
na dobu neurčitou za úplatu ve výši 4 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0109/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka a k.ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4218/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k pozemkům p.p.č. 612/57 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v  k. ú. Zábřeh nad Odrou a p.p.č. 203/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 338/1 ostatní plocha, zeleň 
v  k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti povinného trpět umístění, udržování a provozování 
podzemního kabelového vedení VN a sítě elektronické komunikace v částech pozemků, 
a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3671-638/2020 a geometrického plánu 
č. 1575- 638/2020, na dobu neurčitou za úplatu ve výši 84 500 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0111/21  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
  
Usnesení číslo: 4219/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 783/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
8 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zmrzlinového stánku, na dobu určitou 
do 31.10.2021 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0114/21  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4220/RMOb-JIH/1822/73 

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. 2370, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. pozemek p.č.st. 2479, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 2548, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 4719, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Starobělská 

5. pozemek p.č.st. 4723, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Starobělská 

6. polovina pozemku p.č.st. 2956/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 (celková 
výměra 22 m2) k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

7. polovina pozemku p.č.st. 2957/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková 
výměra 21 m2) k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

8. polovina pozemku p.č.st. 2957/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,5 m2 (celková 
výměra 21 m2) k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

9. část pozemku p.č.st. 2973/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8,83 m2 (celková výměra 
153 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1469/25444 příslušejícího 
k jednotce 6666/197 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

10. část pozemku p.č.st. 2976/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,28 m2 (celková výměra 
179 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1708/29731 příslušejícího 
k jednotce 2222/141 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0115/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 
  
Usnesení číslo: 4221/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku p.p.č. 939/1, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, udržování a provozování vodovodní 
přípojky, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1547-472/2019, na dobu neurčitou za úplatu 
ve výši 2 000 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít s Liberty Ostrava a.s., IČO: 45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 
719 00 Ostrava, XXXXXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX  XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX  XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXXXXX , oba bytem 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XX, bytem 
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX oba bytem XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX Ostrava, 
XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXXXX XXXX , 
XXXXXXXXXXXXXX Ostrava, XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXX Ostrava, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , bytem 
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX Ostrava, SOLTYS LL, s. r.o., IČO: 28597052, 
se sídlem Provaznická 1536/1, Hrabůvka, 700 30  Ostrava a “Společenstvím Provaznická 1”, 
IČO: 25873385, se sídlem Provaznická 1536/1, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, smlouvu o zřízení 
věcného břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0116/21  
Zřízení věcného b řemene – služebnosti na částech pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ulice Svazácká 
  
Usnesení číslo: 4222/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zřízení věcného břemene - služebnosti k částem pozemků p.č.st. 3566 zastavěná plocha 
a nádvoří, p.p.č. 654/85 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.p.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní 
komunikace vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou spočívající v povinnosti povinného trpět umístění, 
užívání a provozování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice a přípojky NN na dobu 
neurčitou za úplatu 100 Kč + zákonná sazba DPH 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO 253 85 691, 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0117/21  
Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám 
garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4223/RMOb-JIH/1822/73 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo k níže 
uvedeným nemovitým věcem - stavbám stojícím na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 

1. ke stavbě bez čp/če, garáž na pozemku p.č.st. 1681/14 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Skleníku 

2. ke stavbě bez čp/če, garáž na pozemku p.č.st. 2416 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0065/21 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 16.21 „Oprava 
stávajících WC v MŠ P ředškolní v Ostrav ě - Výškovicích“ 
  
Usnesení číslo: 4224/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

k usnesení č. 4021/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 16.21 „Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní v Ostravě -
Výškovicích“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
- 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO: 29396271, 
za nabídkovou cenu 661 162,20 Kč bez DPH, tj. 800 006,26 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
49 kalendářních dnů od zahájení díla a s počtem 14  vlastních zaměstnanců/zaměstnanců 
poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné 
zakázky, 
a jako druhým v pořadí: 
- Zdeňkem Hybnerem, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 15495809, za Hybner 
– sdružení s Ing. Martinem Hybnerem, Evžena Rošického 1064/7, 721 00, Ostrava - Svinov, 
IČO: 04003993, za nabídkovou cenu 778 328,67 Kč bez DPH, tj. 941 777,69 Kč vč. DPH, 
s lhůtou realizace od zahájení díla 50 kalendářních dnů a s počtem 14  vlastních 
zaměstnanců/zaměstnanců poddodavatelů se znevýhodněním na trhu práce, kteří se budou přímo 
podílet na realizaci veřejné zakázky 
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2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 16.21 „Oprava stávajících 
WC v MŠ Předškolní v Ostravě - Výškovicích“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 16.04.2021
 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 této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 16.21 „Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní v Ostravě - Výškovicích“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 14.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0075/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 36.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ B. Dvorského 2, Ostrava- Bělský Les – Na zahrad ě naší 
školky nenudí se kluci holky – multifunk ční hřišt ě“ 
  
Usnesení číslo: 4225/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 36.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les – Na zahradě naší školky 
nenudí se kluci holky – multifunkční hřiště“ 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. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 
4. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
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- náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
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 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 36.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0076/21 
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: 4226/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

k usnesení č. 4168/RMOb-JIH/1822/72 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o odmítnutí zařazení níže 
uvedeného dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce VZ 60.20 DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- MeŠ - STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO: 27833828 (žádost o účast č. 16) 

  
2) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádostí o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného 



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 31/39 
  

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: 
- MeŠ - STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 Paskov, IČO: 27833828 (žádost o účast č. 17) 
a 
- ELIN servis s.r.o., Hornická 3212/64, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25396633 
(žádost o účast č. 18) 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0077/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na služby) – VZ 30.21 Zpracování projektové dokumentace „H řišt ě 
za školou, ul. V Zálomu” 
  
Usnesení číslo: 4227/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

k usnesení č. 4074/RMOb-JIH/1822/70 
  
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 služby VZ 30.21 Zpracování projektové dokumentace „Hřiště za školou, ul. V Zálomu” 
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 
110 000 Kč bez DPH, tj. 133 100 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 120 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s cenou za výkon autorského dozoru 9 500 Kč 
bez DPH 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 30.21 Zpracování projektové dokumentace „Hřiště 
za školou, ul. V Zálomu” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 19.04.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 30.21 Zpracování projektové dokumentace „Hřiště za školou, 
ul. V  Zálomu” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0078/21 
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) - VZ 32.21 
„Vým ěna osobního výtahu 900 kg v bytovém dom ě Plzeňská 8, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 4228/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

k usnesení č. 4167/RMOb-JIH/1822/72 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k nadlimitní 
veřejné zakázce na dodávky VZ 32.21 „Výměna osobního výtahu 900 kg v bytovém domě 
Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh” dle přiložené důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0081/21 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 04.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ P ředškolní 1, Ostrava-Výškovice“ 
  
Usnesení číslo: 4229/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

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

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ o vyloučení účastníků: 

- ArchiBIM studio s.r.o., Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 05489491, 
- Projekce Guňka s.r.o., Na Čtvrti 328/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 01508504, 
z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

  
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 služby VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov 
MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 
wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25358928, 
za nabídkovou cenu 180 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 135 kalendářních dnů 
a s nabídkovou cenou za výkon autorského dozoru 5 000 Kč bez DPH 
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3) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 04.21 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 26.04.2021
 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 na služby VZ 04.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0082/21 
Zrušení zadávacího řízení (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 07.21 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava -Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 4230/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

k usnesení č. 4020/RMOb-JIH/1822/69 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu a v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm d) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení 
zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 07.21 „Rekonstrukce 
bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka” 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
VZ 07.21 „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0084/21 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 37.21 „Vým ěna 
osobního výtahu 450 kg v bytovém dom ě Klegova 23, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 4231/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 37.21 „Výměna osobního výtahu 450 kg 
v bytovém domě Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“ 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. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Jiří Holuša, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na  dodávky VZ 37.21 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: 04.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0085/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 41.21 
„Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hra bůvka“ 
  
Usnesení číslo: 4232/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 41.21 
„Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-
Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce VZ 41.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 04.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0073/21 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 25.21 „Oprava 
školní kuchyn ě včetně po řízení vybavení a VZT ZŠ Srbská” 
  
Usnesení číslo: 4233/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 25.21 „Oprava školní kuchyně včetně 
pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská” v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti 
na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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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. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. Pavlína Hlisníkovská, odbor školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
3. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
4. Mgr. Helena Strouhalová, odbor právní 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na  dodávky VZ 25.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0086/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 38.21 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Demolice garáží a vybudován í parkovišt ě na ul. 
Výškovická“ 
  
Usnesení číslo: 4234/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 38.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická“ 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. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 38.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0051/21  
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základ ní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4235/RMOb-JIH/1822/73 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vyhlašuje 
  

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace, se sídlem Šeříková  682/33, 700 30 Ostrava-
Výškovice, IČO 70631786, dle důvodové zprávy s úpravou 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0066/21  
Žádost o odložení splatnosti nájemného z bytu 
  
Usnesení číslo: 4236/RMOb-JIH/1822/73 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o odložení splatnosti nájemného z bytu vč. záloh na služby spojených s užíváním bytu 
(předepsané nájemné) z důvodu dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku mimořádných
opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, do 31.07.2021, dle důvodové zprávy 

Ing. XXXX XXXXX, nar. XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX X
za období měsíců: část 11/2020; 12/2020; 01,02/2021, celkem ve výši 14.651 Kč 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0027/21 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 14/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4237/RMOb-JIH/1822/73 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 14/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

- sníží kapitálové výdaje § 6409, pol. 6901, UZ 2090 o 10 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3632, pol. 6121, UZ 2090, ORG 0400071000000 
o 10 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 16.04.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0080/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 15.21 „Rekonstrukce ploch a vybudování 
VO na hřbitov ě v Ostrav ě-Zábřehu“ 
  
Usnesení číslo: 4238/RMOb-JIH/1822/73 

OVZ 

k usnesení č. 4023/RMOb-JIH/1822/69 
  
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 15.21 „Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-
Zábřehu“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným 
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dodavatelem: ERUPTIVA s.r.o., U Sportoviště 1165/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 04431201, 
za nabídkovou cenu 11 203 302 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 24 kalendářních týdnů, 
tj. 168 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 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 15.21 „Rekonstrukce ploch a vybudování 
VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 23.04.2021
 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 15.21 „Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově 
v Ostravě-Zábřehu“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 


