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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 15.04.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

4239/RMOb-JIH/1822/74 SOC/RMOb/00
24/21 

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

4240/RMOb-JIH/1822/74 SOC/RMOb/00
25/21 

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

4241/RMOb-JIH/1822/74 ODK/RMOb/00
17/21 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřeviny 

4242/RMOb-JIH/1822/74 ODK/RMOb/00
18/21 

Žádost o souhlas městského obvodu s kácením 
dřevin 

4243/RMOb-JIH/1822/74 OSR/RMOb/00
06/21 

Přijetí dotace z MSK pro projekt Poznávací zájezdy 
a přednášky pro seniory 2021 

4244/RMOb-JIH/1822/74 OBH/RMOb/00
68/21 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
prostoru v objektu na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 

4245/RMOb-JIH/1822/74 OBH/RMOb/00
83/21 

Projednání žádosti o prominutí či snížení nájemného 
za pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice 

4246/RMOb-JIH/1822/74 OSK/RMOb/00
49/21 

Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné 
třídy v Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové 
organizace 

4247/RMOb-JIH/1822/74 OSK/RMOb/00
50/21 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy 
Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A 

4248/RMOb-JIH/1822/74 OSK/RMOb/00
48/21 

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
u Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace nazývané ode dne účinnosti 
změny Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-
Hrabůvka, příspěvková organizace 

4249/RMOb-JIH/1822/74 OMJ/RMOb/01
19/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy 

4250/RMOb-JIH/1822/74 OMJ/RMOb/01
22/21 

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

4251/RMOb-JIH/1822/74 OMJ/RMOb/01
23/21 

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

4252/RMOb-JIH/1822/74 INV/RMOb/002
0/21 

Investiční záměry č. 2-3/2021 

4253/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
03/21 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ 
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4254/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
87/21 

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

4255/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
88/21 

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

4256/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
83/21 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 26.21 „Výměna 
výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100” 

4257/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
89/21 

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

4258/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
90/21 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané 
v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných 
prací” 

4259/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
91/21 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané 
v DNS) - VZ 37.20 Dynamický nákupní systém 
Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných 
prací 

4260/RMOb-JIH/1822/74 OVZ/RMOb/00
92/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) – VZ 39.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Úprava prostoru významného 
krajinného prvku kolem památníku obětem 
II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ 

4261/RMOb-JIH/1822/74 OBH/RMOb/00
84/21 

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

4262/RMOb-JIH/1822/74 OSK/RMOb/00
55/21 

Provoz základní školy a mateřské školy v době 
nouzového stavu 

4263/RMOb-JIH/1822/74 OHS/RMOb/00
02/21 

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 
Volkswagen Passat 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0024/21 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4239/RMOb-JIH/1822/74 

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. 17 

XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX  

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0025/21 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 4240/RMOb-JIH/1822/74 

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. 23 

XXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX  

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0017/21 
Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 
  
Usnesení číslo: 4241/RMOb-JIH/1822/74 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks dřeviny - javor mléč (Acer platanoides “Globosum”) na pozemku 
parc. č. 555/147, k. ú. Zábřeh nad Odrou, v rámci stavby “Umístění sjezdu z ul. Zkrácená 
na parc.č. 556/48, k.ú. Zábřeh nad Odrou”, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0018/21 
Žádost o souhlas městského obvodu s kácením dřevin 
  
Usnesení číslo: 4242/RMOb-JIH/1822/74 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s kácením celkem 10 ks dřevin a 3 ks keřových skupin podléhajících povinnosti vydání povolení 
ke kácení a 7 ks dřevin a keřových skupin bez této povinnosti na pozemku p.č. 740/4 
v k.ú. Výškovice u Ostravy v rámci stavby s názvem “Prodejna smíšeného zboží LIDL”, 
dle předloženého materiálu a jeho příloh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0006/21 
Přijetí dotace z MSK pro projekt Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021 
  
Usnesení číslo: 4243/RMOb-JIH/1822/74 

OSR 

k usnesení č. 3461/RMOb-JIH/1822/59 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, 
na financování projektu “Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021” dle přílohy  č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření smlouvy dle bodu 
1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Daniel Adamčík, T: 17.06.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0068/21 
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu na ulici 
V Zálomu 1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 4244/RMOb-JIH/1822/74 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 166/19/OBH ze dne 20.08.2019 
(ag.č. S/0862/2019/OBH), ve znění dodatku, na prostor v objektu č.p. 2948, který je součástí 
pozemku p.č.st. 4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, 
s nájemcem Baby centrum Delfínek, z.s., IČO 26627736, se sídlem Alberta Kučery 1197/16, 
Ostrava-Hrabůvka, a to z důvodu rozšíření prostoru o výměru 4,43 m2 ve výše specifikovaném 
objektu, 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: 01.06.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0083/21 
Projednání žádosti o prominutí či snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na ul. Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 4245/RMOb-JIH/1822/74 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
žádost spolku CDU SPORT – VOLNÝ ČAS z.s., IČO 22675256, se sídlem Charvátská 734/10, 
Ostrava-Výškovice, ze dne 15.12.2020, o prominutí či snížení nájemného 

  
2) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o prominutí či snížení nájemného za užívání objektu č.p. 734, který je součástí 
pozemku p.č. 793/307 v k. ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Charvátská 734/10, Ostrava-
Výškovice a přilehlého sportovní areálu umístěného na pozemcích p.č. 793/443, 793/444, 
793/445, 793/446, 793/447, 793/448, 793/449, 793/450, 793/45, vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, 
spolku CDU SPORT – VOLNÝ ČAS z.s., IČO 22675256, se sídlem Charvátská 734/10, 
Ostrava-Výškovice, dle důvodové zprávy s úpravou 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0049/21 
Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4246/RMOb-JIH/1822/74 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) souhlasí 

  
se zřízením přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci se sídlem B. Dvorského 1049/1, 700 30 Ostrava-Bělský 
Les, IČO 70978352, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0050/21 
Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A 
  
Usnesení číslo: 4247/RMOb-JIH/1822/74 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro 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, v tomto složení: 

1) předseda 

Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele 

2) členové 

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., zástupce zřizovatele 

Ing. Lucie Vyvialová, zástupce KÚ MSK 

Mgr. Iveta Galušková, zástupce ČŠI 

Ing. Miroslava Rychtáriková, odborník ve státní správě 

Mgr. Marie Olšovská, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství 

Iva Adamová, zástupce pedagogických pracovníků školy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0048/21 
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy a mateřské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
nazývané ode dne účinnosti změny Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie 
Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 4248/RMOb-JIH/1822/74 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) 

 

souhlasí 

  
- se zápisem změny názvu organizace na Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie 
Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361 s účinností od 01. 08. 2021 

- se zápisem adresy Klegova 1398/27, 700  30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaného 
vzdělávání v bodě Základní škola s účinností od 01. 08. 2021 

- s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy a navýšením nejvyššího 
povoleného počtu žáků v oboru základní škola ze stávajícího počtu 560 žáků na navrhovaný 
počet 800 žáků s účinností od 01. 08. 2021 

- se zápisem adresy Klegova 1398/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka jako místa poskytovaných 
školských služeb v bodě Školní družina s účinností od 01. 08. 2021 

- s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ze stávajícího počtu 150 žáků 
na navrhovaný počet 300 žáků s účinností od 01. 08. 2021  

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0119/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy 
  
Usnesení číslo: 4249/RMOb-JIH/1822/74 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Instalace závěsných balkónů, 
BD U Nové školy 1215/81“ spočívajícím v instalaci 2 ks nových zavěšených balkonů 
umístěných ve 2. a 3. NP na jižní straně budovy o půdorysných rozměrech 3 m x 1,2 m 
k bytovému domu č.p. 1215, který stojí na pozemku p.č.st. 774 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 
Hrabůvka umísťovaných nad části pozemku p.p.č. 270/6, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, 
svěřenému městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, 
souhlas pro stavebníka Společenství pro dům U Nové školy 1215, IČO 278 50 315, 
se sídlem  U Nové školy 1215/81, Hrabůvka, 700 30 Ostrava  je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0122/21 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4250/RMOb-JIH/1822/74 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

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

1. pozemek p.č.st. 952, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m2 v k. ú. Hrabůvka, lokalita 
Edisonova 

2. pozemek p.č.st. 2383, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 3664, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. část pozemku p.č.st. 2972/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10,51m2 (celková výměre 
240 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1690/38594 příslušejícího 
k jednotce 5/220 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0123/21 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti 
v k. ú. Hrabůvka a Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4251/RMOb-JIH/1822/74 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru – umístění vedení veřejné sítě elektronických komunikací 
v rámci stavby pod názvem “FTTH_Ostrava_Jih_2” v předpokládané délce 2 589 bm v částech 
pozemků: 

p.p.č. 200/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 211/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 211/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 223/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 223/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/38, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka 

a pozemků: 

p.p.č. 566/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 566/68, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 566/72, ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 566/74, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 566/108, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 566/139, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p.p.č. 566/145, ostatní plocha, neplodná půda, 
p.p.č. 566/180, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 566/221, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu; souhlas pro stavebníka –
společnost T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, je platný do 31.12.2023 

  
2) rozhodla 

  
zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků uvedených 
v bodě 1) tohoto usnesení v k. ú. Hrabůvka a Zábřeh nad Odrou, za účelem uložení vedení 
veřejné sítě elektronických komunikací v předpokládané délce 2 589 bm v rámci stavby 
pod názvem “FTTH_Ostrava_Jih_2” ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., 
IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 4, a to za úplatu ve výši 
200 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr vedení veřejné sítě elektronických 
komunikací pod povrchem částí dotčených pozemků v k. ú. Hrabůvka a Zábřeh nad Odrou 

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

  
3) souhlasí 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 31.12.2023 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00  Praha 4, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0020/21 
Investiční záměry č. 2-3/2021 
  
Usnesení číslo: 4252/RMOb-JIH/1822/74 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1. IZ č. 2/2021 - Rekonstrukce parkovacího objektu č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava-Bělský 
Les 
2. IZ č. 3/2021 - Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81 
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2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit, po přidělení finančních prostředků, zpracování podkladů pro zadání 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 02.08.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0003/21 
Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) –
VZ 138.18 DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 4253/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 3834/RMOb-JIH/1822/65 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS 
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí roku 2021, a to: 
- 220/2020 Oprava volného bytu č. 69, Čujkovova 23/1715, Ostrava-Zábřeh, 
- 221/2020 Oprava volného bytu č. 31, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 223/2020 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 60/345, Ostrava-Hrabůvka, 
- 224/2020 Oprava volného bytu č. 10, Volgogradská 24/2460, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 225/2020 Oprava volného bytu č. 27, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 226/2020 Oprava volného bytu č. 10, Svornosti 14/2321, Ostrava-Zábřeh, 
- 227/2020 Oprava volného bytu č. 6, Svornosti 11/2366, Ostrava-Zábřeh, 
- 228/2020 Oprava volného bytu č. 7, P. Lumumby 2/2263, Ostrava - Zábřeh, 
- 1/2021 Oprava volného bytu č. 15, Karpatská 20/2857, Ostrava - Zábřeh, 
- 2/2021 Oprava volného bytu č. 8, Dr. Šavrdy 15/3027, Ostrava - Bělský Les, 
- 3/2021 Oprava volného bytu č. 5, Jubilejní 64/360, Ostrava - Hrabůvka, 
- 4/2021 Oprava volného bytu č. 21, Horymírova 123/3063, Ostrava - Zábřeh, 
- 5/2021 Oprava volného bytu č. 79, Čujkovova 23/1715, Ostrava - Zábřeh, 
- 6/2021 Oprava volného bytu č. 47, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 7/2021 Oprava volného bytu č. 33, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 8/2021 Oprava volného bytu č. 37, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 9/2021 Oprava volného bytu č. 36, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 10/2021 Oprava volného bytu č. 59, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 11/2021 Oprava volného bytu č. 12, Svornosti 53/2284, Ostrava-Zábřeh, 
- 12/2021 Oprava volného bytu č. 23, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 13/2021 Oprava volného bytu č. 11, Svornosti 11/2366, Ostrava-Zábřeh, 
- 14/2021 Oprava volného bytu č. 15, V. Vlasákové 4/967, Ostrava-Bělský Les, 
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- 15/2021 Oprava volného bytu č. 33, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 16/2021 Oprava volného bytu č. 3, Edisonova 21/380, Ostrava-Hrabůvka, 
- 17/2021 Oprava volného bytu č. 13, Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, 
- 18/2021 Oprava volného bytu č. 4, B. Václavka 19/1017, Ostrava-Bělský Les, 
- 19/2021 Oprava volného bytu č. 18, Hasičská 1/114, Ostrava-Hrabůvka, 
- 20/2021 Oprava volného bytu č. 16, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 21/2021 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 2390/124, Ostrava-Zábřeh, 
- 22/2021 Oprava volného bytu č. 2, Edisonova 23/381, Ostrava-Hrabůvka, 
- 23/2021 Oprava volného bytu č. 15, Fr. Formana 30/278, Ostrava-Dubina, 
- 24/2021 Oprava volného bytu č. 32, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, 
- 25/2021 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 155A/2374, Ostrava-Zábřeh, 
- 26/2021 Oprava volného bytu č. 21, Odborářská 74/678, Ostrava-Hrabůvka, 
- 27/2021 Oprava volného bytu č. 8, Stadická 3/1369, Ostrava-Hrabůvka, 
- 28/2021 Oprava volného bytu č. 5, Kischova 8/2340, Ostrava-Zábřeh, 
- 29/2021 Oprava volného bytu č. 55, V. Košaře 1/122, Ostrava-Dubina, 
- 30/2021 Oprava volného bytu č. 63, Horymírova 4/2975, Ostrava-Zábřeh, 
- 31/2021 Oprava volného bytu č. 30, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 32/2021 Oprava volného bytu č. 39, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 34/2021 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 139/2438, Ostrava-Zábřeh, 
- 36/2021 Oprava volného bytu č. 77, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 37/2021 Oprava volného bytu č. 13, V. Jiřikovského 37/172, Ostrava-Dubina, 
- 38/2021 Oprava volného bytu č. 7, Volgogradská 94/2375, Ostrava-Zábřeh, 
- 39/2021 Oprava volného bytu č. 7, Pavlovova 67/1626, Ostrava-Zábřeh, 
- 41/2021 Oprava volného bytu č. 3, Edisonova 5A/399, Ostrava-Hrabůvka, 
- 44/2021 Oprava volného bytu č. 4, Svornosti 7/2368, Ostrava-Zábřeh 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0087/21 
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 23.21 
„Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava-
Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 4254/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 4148/RMOb-JIH/1822/71 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 23.21 „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg 
v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava-Výškovice” dle předložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 

  
prodloužení lhůt dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0088/21 
Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 24.21 
„Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-
Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 4255/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 4149/RMOb-JIH/1822/71 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
nadlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 24.21 „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg 
v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice” dle předložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0083/21 
Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) – VZ 26.21 
„Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100” 
  
Usnesení číslo: 4256/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 4136/RMOb-JIH/1822/71 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
zakázce malého rozsahu na dodávky  VZ 26.21 „Výměna výtahu ve školní kuchyni 
v ZŠ Horymírova 100” dle předložené důvodové zprávy a prodloužení lhůty pro podání nabídek

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0089/21 
Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 14.21 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ P. Lumumby 14” 
  
Usnesení číslo: 4257/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 4143/RMOb-JIH/1822/71 
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Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k uveřejněné 
podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 14.21 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení 
MŠ P. Lumumby 14” dle předložené důvodové zprávy 

  
2) bere na vědomí 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0090/21 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický 
nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora 
při realizaci stavebních a jiných prací” 
  
Usnesení číslo: 4258/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 3870/RMOb-JIH/1822/66 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávu o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
DNS VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí 
roku 2021, a to: 

-VZ 80.2020 TDI na opravu volného bytu číslo 10, Volgogradská 24/2460, O. Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0091/21 
Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 37.20 Dynamický 
nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora 
při realizaci stavebních a jiných prací 
  
Usnesení číslo: 4259/RMOb-JIH/1822/74 

OVZ 

k usnesení č. 3343/RMOb-JIH/1822/56 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
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DNS VZ 37.20 „Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za I. čtvrtletí 
roku 2021, a to: 
- VZ 1.2021 TDI na opravu volného bytu č. 10, Svornosti 14/2321, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
- VZ 2.2021 TDI na opravu volného bytu č. 6, Svornosti 11/2366, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
- VZ 3.2021 TDI na opravu elektroinstalace ve společných prostorách 
BD na ul. Jubilejní 1,3,5,7,9,13,15,17 Ostrava Hrabůvka 
- VZ 4.2021 TDI na realizaci stavby Výměna oken v budově ZŠ Březinova 52, O. Zábřeh 
- VZ 5.2021 TDI na realizaci stavby Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15, 
O. Zábřeh 
- VZ 6.2021 TDI na opravu volného bytu č. 37, Lumírova 7/487, O. Výškovice, vč. výměny 
bytového jádra 
- VZ 7.2021 TDI na opravu volného bytu č. 12, Svornosti 53/2284, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
- VZ 8.2021 TDI na opravu volného bytu č. 11, Svornosti 11/2366, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
- VZ 9.2021 TDI na opravu volného bytu Volgogradská 98/2398, č. 13, Ostrava Zábřeh, 
vč. bytového jádra 
- VZ 10.2021 TDI na opravu volného bytu č. 33, V. Košaře 5/124, Ostrava Dubina vč. bytového 
jádra 
- VZ 11.2021 TDI na opravu volného bytu Volgogradská 124/2390,č. 11, Ostrava Zábřeh, 
vč. bytového jádra 
- VZ 12.2021 TDI na opravu volného bytu č. 11,Volgogradská 155A/2374,Ostrava Zábřeh, 
vč. bytového jádra 
- VZ 13.2021 TDI na opravu volného bytu č. 5, Kischova 8/2340, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
- VZ 14.2021 TDI na opravu volného bytu č. 32, Lumírova 7/487, Ostrava Výškovice, 
vč. výměny bytového jádra 
- VZ 15.2021 TDI na opravu volného bytu č. 11, Svornosti 11/2366, Ostrava Zábřeh, 
vč. bytového jádra 
- VZ 16.2021 TDI na opravu volného bytu č. 55, V. Košaře 122/1, Ostrava Dubina vč. bytového 
jádra 
- VZ 18.2021 TDI na opravu volného bytu č. 30, V. Košaře 5/124, Ostrava Dubina, vč. bytového 
jádra 
- VZ 21.2021 TDI na opravu volného bytu č. 63, Horymírova 4/2975, Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
- VZ 23.2021 TDI na opravu volného bytu č. 4, Svornosti 7/2368, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0092/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) – VZ 39.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem 
památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ 

OVZ 
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Usnesení číslo: 4260/RMOb-JIH/1822/74 
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby  VZ 39.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku 
obětem II. světové  války na ul. Adamusova a Klegova“ 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. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
5. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

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

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 39.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0084/21 
Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 4261/RMOb-JIH/1822/74 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) uděluje 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku z Organizačního řádu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih v platném znění, a to přílohy č. 3, čl. 6.4. bod 13, týkající se finančního 
limitu pro zabezpečení přípravy a realizace veřejné zakázky investičního charakteru v hodnotě 
do 500 tis. Kč bez DPH, a to zvýšením finančního limitu pro zajištění výběrového řízení 
a realizaci akce ,,Modernizace kamerového systému v budovách Radnice Městského obvodu 
Ostrava-Jih”, dle důvodové zprávy 

  
 (zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0055/21 
Provoz základní školy a mateřské školy v době nouzového stavu 
  
Usnesení číslo: 4262/RMOb-JIH/1822/74 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
zrušení provozu Základní školy a mateřské školy  Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace, se sídlem Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh, 700 30, IČO 70978336, 
s účinností  ode dne 11. dubna 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.) 
OHS/RMOb/0002/21 
Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla Volkswagen Passat 
  
Usnesení číslo: 4263/RMOb-JIH/1822/74 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o prodeji služebního motorového vozidla Volkswagen Passat CC 2.0 TSI XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
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za nabízenou částku 180 000 Kč vč. DPH dle přiložené důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
odboru hospodářské správy zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Radim Navrátil, T: 30.04.2021
 vedoucí odboru hospodářské správy, BOZP a PO 

 
 

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu této smlouvy 

  
 

 


