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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 29.04.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

4296/RMOb-JIH/1822/76 OFR/RMOb/00
30/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2021 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4297/RMOb-JIH/1822/76 OFR/RMOb/00
29/21 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého 
majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

4298/RMOb-JIH/1822/76 SOC/RMOb/00
27/21 

Žádost o finanční dar - Centrum sociálních služeb 
Hrabyně 

4299/RMOb-JIH/1822/76 SOC/RMOb/00
28/21 

Žádost o finanční dar - Domov Alzheimer 
Darkov z.ú. 

4300/RMOb-JIH/1822/76 SOC/RMOb/00
29/21 

Souhlas s převedením finančních prostředků 
z rezervního fondu do fondu investic PO 

4301/RMOb-JIH/1822/76 ODK/RMOb/00
19/21 

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění 
celoroční údržby travnatých ploch pro lokalitu 
Výškovice 

4302/RMOb-JIH/1822/76 ODK/RMOb/00
20/21 

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků 
v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2021/2022 pro části městského obvodu Zábřeh-
Pískové doly, Hrabůvka, Dubina 

4303/RMOb-JIH/1822/76 ODK/RMOb/00
21/21 

Návrh na uzavření dohody o rozúčtování nákladů 
na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou 
potřebu 

4304/RMOb-JIH/1822/76 OSK/RMOb/00
61/21 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2021 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace 

4305/RMOb-JIH/1822/76 OPR/RMOb/00
11/21 

Petice ve věci plánované výstavby “Rezidence 
Petruškova” v Ostravě-Zábřehu 

4306/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
75/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí 
dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona 

4307/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
76/21 

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

4308/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
82/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

4309/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
91/21 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh 

4310/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
92/21 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem 
garáže na ulici Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka 

4311/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
93/21 

Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů 
a v zájmu obce 
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4312/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
94/21 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání 
pod povrchem pozemku p.č. 468/1, adresní místo 
Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, prodejní stánek 
č. 1 

4313/RMOb-JIH/1822/76 INV/RMOb/002
1/21 

Dodatek č. 3 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace 
jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - 
Hrabůvka 

4314/RMOb-JIH/1822/76 INV/RMOb/002
3/21 

Dodatek č.1 k SOD S/0939/2020/INV ze dne 
26.10.2020, VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního 
hřiště “Pojďme všichni sportovat” 

4315/RMOb-JIH/1822/76 INV/RMOb/002
4/21 

Smlouva o přípoloži - přípojky T-Mobile a.s. při akci 
“Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové“ 

4316/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
33/21 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

4317/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
34/21 

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

4318/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
42/21 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ulice Utvenkova 

4319/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
31/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - 
služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. U Lesa 

4320/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
24/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - 
služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Letecká 

4321/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
45/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - 
služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové 

4322/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
57/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - 
služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

4323/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
39/21 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí 
vlastnického práva ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

4324/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
27/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

4325/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
26/21 

Stanovisko k nabytí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, lokalita v blízkosti řeky Odry 

4326/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
29/21 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím 
objektu PO 01 na ul. Františka Formana 

4327/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
35/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Norberta Frýda 

4328/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
36/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Jaromíra Matuška 

4329/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
40/21 

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

4330/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
41/21 

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

4331/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
30/21 

Žádost o předchozí souhlas k nabytí pozemků 

4332/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/01
44/21 

Žádost o dočasné snížení nájemného a o odklad 
platby nájemného 
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4333/RMOb-JIH/1822/76 OMJ/RMOb/00
98/21 

Žádost o svěření pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy 

4334/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
02/21 

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” 

4335/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/00
97/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 31.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, 
Ostrava-Dubina - oprava sociálních zařízení 
vč. šaten“ 

4336/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/00
93/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 34.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Parkoviště za školou, 
ul. V Zálomu“ 

4337/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/00
98/21 

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

4338/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
01/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) – VZ 45.21 Zpracování projektové 
dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina 
– Přírodní zahrada vč. opravy chodníků” 

4339/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/00
99/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 33.21 
„Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh“ 

4340/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
05/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na dodávky) - VZ 18.21 „Údržba a realizace 
nového svislého, vodorovného a přenosného 
dopravního značení na území SMO, ve správě 
městského obvodu Ostrava-Jih“ 

4341/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
03/21 

Výzva k podání nabídky (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 43.21 „Výstavba 
víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-
Jih (ul. Jugoslávská)“ 

4342/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
04/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky) – VZ 49.21 
„ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh – výměna 
výtahu budovy školní jídelny” 

4343/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
89/21 

Úprava smluvních vztahů v objektu na ulici 
Krasnoarmejců 2283/26a, O.-Zábřeh 
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4344/RMOb-JIH/1822/76 OSK/RMOb/00

59/21 
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 

4345/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
09/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 47.21 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť 
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu v letech 2021-2024“ 

4346/RMOb-JIH/1822/76 OVZ/RMOb/01
08/21 

Vyloučení vybraného dodavatele (podlimitní 
veřejná zakázka na služby) - VZ 09.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace učeben 
v ZŠ Ostrava - Jih“ 

4347/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
95/21 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

4348/RMOb-JIH/1822/76 OBH/RMOb/00
97/21 

Pronájem bytu 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OMJ/RMOb/01
32/21 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského 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 6/36 
  

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0030/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 16/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4296/RMOb-JIH/1822/76 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 16/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 500 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, ORG 20216 o 530 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, ORG 0400413000000 o 430 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6122, ORG 0400413000000 o 600 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, ORG 20216 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6121, ORG 0400414000000 o 100 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, ORG 20216 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5169 o 100 tis. Kč 

d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, ORG 20216 o 100 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3639, pol. 5171 o 100 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 5171 o 61 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 6171, pol. 6122, ORG 0400416000000 o 61 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5169 o 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6121, ORG 0400418000000 o 800 tis. Kč 

g) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400072000000 o 69 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400381000000 o 69 tis. Kč 

h) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6122, ORG 0400196000000 o 3 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 51xx, ORG 0400196000000 o 2 045 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 955 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 576 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5169 o 576 tis. Kč 
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2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 07.05.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0029/21 
Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 4297/RMOb-JIH/1822/76 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
aktualizaci odpisového plánu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.05.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0027/21 
Žádost o finanční dar - Centrum sociálních služeb Hrabyně 
  
Usnesení číslo: 4298/RMOb-JIH/1822/76 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih neposkytnout finanční dar Centru sociálních 
služeb Hrabyně, Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, IČO 70630551 ve výši 35 000 Kč 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0028/21 
Žádost o finanční dar - Domov Alzheimer Darkov z.ú. 
  
Usnesení číslo: 4299/RMOb-JIH/1822/76 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč Domovu Alzheimer Darkov z.ú., Lázeňská 48/41, 
Lázně Darkov, 735 03  Karviná, IČO 02496470  a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0029/21 
Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
  
Usnesení číslo: 4300/RMOb-JIH/1822/76 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s převodem finančních prostředků ve výši 20 570 Kč z rezervního fondu do fondu investic Centra 
sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 08238359, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0019/21 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění celoroční údržby travnatých ploch 
pro lokalitu Výškovice 
  
Usnesení číslo: 4301/RMOb-JIH/1822/76 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění celoroční údržby travnatých ploch v lokalitě 
Výškovice č. S/0217/2021/ODK za účelem upravení výše finanční záruky se zhotovitelem 
Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., IČO 25816977, Antonína Brože 3124/2, Ostrava 700 300, 
dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0020/21 
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih 
na období 2021/2022 pro části městského obvodu Zábřeh-Pískové doly, Hrabůvka, 
Dubina 
  
Usnesení číslo: 4302/RMOb-JIH/1822/76 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 

  
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2021/2022 pro části městského obvodu Zábřeh-Pískové doly, Hrabůvka, Dubina 

  
 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0021/21 
Návrh na uzavření dohody o rozúčtování nákladů na dodávku vody z vodovodu 
pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 
  
Usnesení číslo: 4303/RMOb-JIH/1822/76 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o rozúčtování nákladů na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 
a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu s příspěvkovou organizací Technické 
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, vztahující se k odběrnému místu číslo 3531-570, Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská parc. č. st. 2889/1, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0061/21 
Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2021 Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 4304/RMOb-JIH/1822/76 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu odpisového plánu na rok 2021 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70631735, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2021 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace, se sídlem Mitušova 1506/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631735, 
a to snížením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 146  tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 
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 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0011/21 
Petice ve věci plánované výstavby “Rezidence Petruškova” v Ostravě-Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 4305/RMOb-JIH/1822/76 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
petici občanů ve věci plánované výstavby “Rezidence Petruškova “ v Ostravě-Zábřehu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu schválit návrh odpovědi na petici v předloženém znění 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0075/21 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 4306/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícího se v XX. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní číslo XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území XXXXXXXXXXX, adresní místo XXXXXXXXXX, obec Ostrava, 
na dobu určitou s účinností od XXXXXXXXXXX s XXXXXX, nar. XXXXX, XXXX 
XXXXXXXXX, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0076/21 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 
  
Usnesení číslo: 4307/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XX, 
která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, obec Ostrava na dobu určitou s účinností ode dne 
uzavření smlouvy o nájmu bytu s XXXXX, nar. XXXXXXX, XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0082/21 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 4308/RMOb-JIH/1822/76 

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) Václava Košaře 124/5, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 16 - XXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

b) Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 2 -  XXXXXX XXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

c) Václava Jiřikovského 169/31, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 9 -  XXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

d) Jana Škody 192/9, Ostrava-Dubina, 1+3, č. b. 23 -  XXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

e) Františka Formana 272/49, Ostrava-Dubina, 0+1, č. b. 12 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

f) Jubilejní 310/46, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 7 - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

g) Abramovova 1590/14, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 5 - XXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

h) Jiskřiček 2215/10, Ostrava-Zábřeh, 1+3, č. b. 2 - XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

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

Dr. Šavrdy 3027/15, Ostrava-Bělský Les, 0+2, č. b. 11 - XXXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
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 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0091/21 
Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 4309/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy ze dne 29.05.2008, ve znění dodatků, na pronájem 
prostoru sloužícího podnikání o velikosti 24,34 m2 za účelem provozování prodejny potravin 
a doplňkového zboží, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 
728 Kč/m2/rok, v objektu k  bydlení č. p. 2857, který je součástí pozemku p.č.st. 4545 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu 
změny nájemce z Pham Duc Thinh, IČO 26810964, se sídlem Frýdecká 47/408, 719 00 Ostrava, 
na Quoc Khanh Vu, IČO 63335228, se sídlem Velká 64/21, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0092/21 
Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem garáže na ulici Stadická 1369/3, 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 4310/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
ukončit nájem garáže č. 5 v bytovém domě č.p. 1369, který je součástí pozemku p.č.st. 1298 
v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Stadická 1369/3, Ostrava-Zábřeh, s nájemcem  XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XX XXX, a to dohodou ke dni 31.05.2021, v rozsahu 
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy a zveřejnit záměr na pronájem garáže č. 5 v I. NP 
bytového domu č.p. 1369, který je součástí pozemku p.č.st. 1298 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou,  s účelem užívání garážování motorového vozidla a s minimální výší měsíčního 
nájemného 1 200 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.06.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 13/36 
  

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0093/21 
Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů a v zájmu obce 
  
Usnesení číslo: 4311/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu č. X nacházejícím se ve X. nadzemním podlaží stavby č.p. XX, která je součástí 
pozemku parcelní číslo st. XXXX -  zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXX 
XXX XXXXX, adresní místo XXXXXXX XXXXX, obec Ostrava, který sestává ze dvou pokojů 
a dalších zařízení a příslušenství XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX a uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 
uzavření smlouvy o nájmu bytu se stanovením nájemného ve výši 70 Kč/m2 započtené podlahové 
plochy bytu měsíčně + nájemné za zařizovací předměty bytu, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0094/21 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání pod povrchem pozemku p.č. 468/1, adresní 
místo Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, prodejní stánek č. 1 
  
Usnesení číslo: 4312/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 9 m² pod povrchem pozemku p.č. 468/1 
v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, prodejní stánek č. 1 
a o uzavření nájemní smlouvy se společností NIRAK RELAX s.r.o., IČO 28583205, 
Ostravská 92/53, 748 01 Hlučín, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, se stanovením 
nájemného ve výši 3 000 Kč/m²/rok, za účelem užívání jako prodejna zdravotních pomůcek, 
a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu 
nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 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: 28.05.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0021/21 
Dodatek č. 3 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, 
Ostrava - Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 4313/RMOb-JIH/1822/76 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. agendové S/0943/2020/INV ze dne 12.10.2020 
se zhotovitelem BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava -
Michálkovice, IČO 253 92 077 na akci VZ 63.19 Modernizace jídelny a výdejny jídla 
na ul.Odborářská, Ostrava - Hrabůvka. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje 
položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena o 15 168,52 Kč bez DPH na částku 
5 082 326,54 Kč bez DPH 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 ke SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.05.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0023/21 
Dodatek č.1 k SOD S/0939/2020/INV ze dne 26.10.2020, VZ 58.20 Rekonstrukce 
venkovního hřiště “Pojďme všichni sportovat” 
  
Usnesení číslo: 4314/RMOb-JIH/1822/76 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 k SOD, agendové číslo S/0939/2020/INV, ze dne 26.10.2020 
se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/9, Východní předměstí, 
326 00 Plzeň, IČO 27967638, na akci VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště “Pojďme 
všichni sportovat”. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet 
na tuto zakázku, se zvyšuje  cena  o 479 285,37 Kč bez DPH na částku 2 861 324,74 Kč bez 
DPH a současně se prodlužuje termín provedení díla o 9 kalendářních  dnů na 69 kalendářních 
dnů 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č.1 k SOD 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.05.2021
 vedoucí odboru investičního 
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 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0024/21 
Smlouva o přípoloži - přípojky T-Mobile a.s. při akci “Regenerace sídliště Hrabůvka 
1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové“ 
  
Usnesení číslo: 4315/RMOb-JIH/1822/76 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o přípoloži se společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem 
Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4, IČ 64949681 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 
o přípoloži 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.05.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0133/21 
Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 4316/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s předáním majetku – veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce: „Rekonstrukce 
ulice Mjr. Nováka – SO 401 Veřejné osvětlení“. Investiční akce byla realizována ve dvou 
etapách: 

a) I. etapa  - dílčí část od ulice Dr. Martínka po ulici Na Obecní, na pozemcích p.p.č. 469, 463/6, 
434/3, vše k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava  v hodnotě 1 728 245,82 Kč vč. DPH 

b) II. etapa – dílčí část od ulice Na Obecní po ulici Oráčova, na pozemcích p.p.č. 434/3, 435/1, 
433/9, vše k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava v hodnotě 2 810 018,17 Kč  vč. DPH 

Vybudované veřejné osvětlení v celkové hodnotě 4 538 263,99 Kč vč. DPH bude předáno 
do majetku statutárního města Ostravy 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucí odboru majetkového k podpisu předávacího protokolu 
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 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0134/21 
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4317/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout pozemek p.č.st. 6636, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita V Zálomu, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, XXXXX 
XXXXXXX bytem XXXXXXXX, Ostrava-XXXXX, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 810 Kč ročně a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0142/21 
Souhlas se stavebním záměrem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Utvenkova 
  
Usnesení číslo: 4318/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Přístavba bytového domu Utvenkova 12 
na pozemku p.č.st. 2009, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívajícím v osazení a ukotvení 8 kusů 
zavěsných lodžií o výměře 3,74 m x 1,5 m, které budou situovány do dvou lodžiových sloupců 
po čtyřech kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1679, který stojí na pozemku 
p.č.st. 2009, umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/22, ostatní plocha, zeleň, 
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 Společenství vlastníků 
Utvenkova 1679, IČO: 28588495, se sídlem Utvenkova 1679/12, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0131/21 
Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa 
  
Usnesení číslo: 4319/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih: 
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p.p.č. 801/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

REZIDENCE U LESA s.r.o., se sídlem Potoční 1276, 250 92 Šestajovice, IČO: 094 41 417 
v rámci stavby „Stavební úpravy RD Ostrava-Hrabůvka, U Lesa 427/26, 700 30 Ostrava 
Hrabůvka“ dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu za podmínky, 
že bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
uvedená v bodě 2) usnesení 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění, 
udržování a provozování kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih: 

p.p.č. 801/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

REZIDENCE U LESA s.r.o., se sídlem Potoční 1276, 250 92 Šestajovice, IČO: 094 41 417 
ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0124/21 
Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Letecká 
  
Usnesení číslo: 4320/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s umístěním vedení veřejné sítě elektronických komunikací v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 

p.č.st. 341, zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č.st. 622, zastavěná plocha a nádvoří, 
p.p.č. 226/11, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 226/12, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 234/2, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 234/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 234/15, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 234/17, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 236/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 236/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 237/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 237/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 237/8, ostatní plocha, zeleň, 
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p.p.č. 237/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/12, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 241/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 241/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 243/6, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 243/8, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/10, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 243/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 
148 00  Praha 4, v rámci stavby “FTTH_Ostrava_Jih_2_koordinace Letecká” dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že bude uzavřena smlouva 
o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedená v bodě 2) usnesení

  
2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, 
užívání a provozování veřejné sítě elektronických komunikací  v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih uvedených v bodě 1) 
tohoto usnesení s budoucím oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 
148 00  Praha 4 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0145/21 
Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Dr. Lukášové 
  
Usnesení číslo: 4321/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s umístěním vedení veřejné sítě elektronických komunikací v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 

p.p.č. 270/6, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 270/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 288/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 304/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 304/3, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 311/1, ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 311/33, ostatní plocha, jiná plocha, 
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p.p.č. 311/35, ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 311/36, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, pro: 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 
148 00 Praha 4, v rámci stavby “FTTH_Ostrava_Jih_2_koordinace DR. Lukášové” 
dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že bude 
uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedená 
v bodě 2) usnesení 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, 
užívání a provozování veřejné sítě elektronických komunikací  v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih uvedených v bodě 1) 
tohoto usnesení s budoucím oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 
148 00  Praha 4 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0157/21 
Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 4322/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně dvou přípojkových skříní v pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih: 

p.p.č. 1070      ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 455/101 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 247 29 035 v rámci stavby „Ostrava-Zábřeh 455/101, NN“ dle situačního výkresu, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že bude uzavřena smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedená v bodě 2) usnesení 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti umístění, 
udržování a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně dvou přípojkových skříní 
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v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-
Jih: 

p.p.č. 1070      ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 455/101 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 247 29 035 ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0139/21 
Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4323/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu neuplatnit předkupní právo a nenabýt vlastnické právo 
k nemovité věci stavbě bez čp/če, garáž, stojící na pozemku p.č.st. 2369, zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0127/21 
Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 
  
Usnesení číslo: 4324/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.p.č. 455/75 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle varianty 1 - část o výměře cca 322 m2 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0126/21 
Stanovisko k nabytí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita v blízkosti řeky Odry
  
Usnesení číslo: 4325/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) vydává 

  
nesouhlasné stanovisko k nabytí pozemků parc.č. 922/5 orná půda (ZPF), parc.č. 923/22 vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené a parc.č. 926/7 orná půda (ZPF) 
v k. ú. Výškovice u Ostravy do vlastnictví statutárního města Ostravy a následnému svěření 
pozemků městskému obvodu Ostrava-Jih 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0129/21 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka 
Formana 
  
Usnesení číslo: 4326/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout parkovací stání č. 15, 18, 20, 29, 32, 42, 44 a 59 v podzemním podlaží 
parkovacího objektu PO 01, stavby bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 110/58 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Františka Formana za účelem  užívání parkovacích stání 
pro parkování osobních motorových vozidel, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou 
a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0135/21 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Norberta Frýda 
  
Usnesení číslo: 4327/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 73/43, ostatní plocha, zeleň, o výměře 
23 m2, k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Norberta Frýda, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřený městskému obvodu Ostrava – Jih, za účelem umístění a užívání dvou parkovacích stání

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0136/21 
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Jaromíra Matuška 
  
Usnesení číslo: 4328/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 105/15 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 12 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Jaromíra Matuška, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem umístění plechového přístřešku -
garáže 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0140/21 
Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 
  
Usnesení číslo: 4329/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout pozemek p.č.st. 6612, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0141/21 
Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 4330/RMOb-JIH/1822/76 

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. 2348, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

2. pozemek p.č.st. 2422, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. pozemek p.č.st. 2446, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

4. pozemek p.č.st. 2567, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

5. část pozemku p.č.st. 2981/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,73 m2 (celková výměra 
246 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/39280 příslušejícího 
k jednotce 1/30 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0130/21 
Žádost o předchozí souhlas k nabytí pozemků 
  
Usnesení číslo: 4331/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) žádá 

  
Radu města Ostravy o předchozí souhlas s nabytím pozemků p.p.č. 623/121, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 608 m2, a p.p.č. 715/13, ostatní plocha, silnice, o výměře 43 m2, 
oba v k. ú. Zábřeh nad Odrou, z vlastnictví České republiky, s nimiž má právo hospodařit Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2, do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením 
do správy městskému obvodu Ostrava – Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0144/21 
Žádost o dočasné snížení nájemného a o odklad platby nájemného 
  
Usnesení číslo: 4332/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
dočasně nesnížit nájemné vyplývající společnosti RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem 
Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec ze Smlouvy o nájmu pozemku a ze Smlouvy o právu provést 
stavbu č. 7/014/327/14 ze dne 11.11.2014, ve znění dodatků, o částku 25 921,75 Kč, 
dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 

  
posunout termín splatnosti nájemného společnosti RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem 
Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec z 31.03.2021 na 31.10.2021, dle důvodové zprávy s tím, 
že nájemci nebudou vyčísleny úroky z prodlení z důvodu pozdní úhrady nájemného sjednaného 
v nájemní smlouvě 

  
3) rozhodla 

  
vyzvat společnost RENGL, s.r.o., IČO 25420160, se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec 
k odstranění všech nepovolených výlepů a výlepových ploch umístěných v čekárnách linkové 
osobní dopravy ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, nejpozději do 31.05.2021 
s podmínkou, aby se do 5 dní od doručení výzvy zdržel umisťování nepovolených výlepů 
v čekárnách linkové osobní dopravy ve správě městského obvodu Ostrava – Jih, dle důvodové 
zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0098/21 
Žádost o svěření pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 4333/RMOb-JIH/1822/76 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 24/36 
  

1) žádá 

  
Zastupitelstvo města Ostravy o svěření pozemků parc.č. 121/2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 318 m2, parc.č. 121/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
257 m2, parc.č. 121/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 138 m2, parc.č. 121/5 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2, parc.č. 121/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 20 m2, parc.č. 121/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2, parc.č. 122 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 704 m2, parc.č. 170 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
3280 m2, parc.č. 181 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 198 m2, parc.č. 185 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 4 830 m2, parc.č. 187 ostatní plocha, zeleň, o výměře 1209 m2, parc.č. 200 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 320 m2, parc.č. 202 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 1044 m2, parc.č. 234 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 360 m2, parc.č. 251 ostatní 
plocha, zeleň, o výměře 3246 m2, parc.č. 253 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
362 m2, parc.č. 254 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78 m2, parc.č. 284 ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 1473 m2, parc.č. 285 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 561 m2, 
parc.č. 286 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 822 m2 vše v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, do správy městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0102/21 
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” 
  
Usnesení číslo: 4334/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

k usnesení č. 4226/RMOb-JIH/1822/73 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
na základě zpráv 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 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: 
- HAS realizace staveb spol. s r.o., Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava - Třebovice, IČO: 27848434 
(el. žádost o účast č. 19), 
- Petra Kollára, Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 62259857 (el. žádost o účast 
č. 20, 22 a 23), 
- Bc. Nikoly Kollárové, Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 72067179 
(el. žádost o účast č. 24) a 
- Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČO: 27831728 (el. žádost 
o účast č. 25) 
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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 
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: 
- HAS realizace staveb spol. s r.o., Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava - Třebovice, IČO: 27848434 
(el. žádost o účast č. 21) 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0097/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na služby) – VZ 31.21 Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina - oprava sociálních zařízení vč. šaten“ 
  
Usnesení číslo: 4335/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

k usnesení č. 4166/RMOb-JIH/1822/72 
  
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 31.21 Zpracování projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina -
oprava sociálních zařízení vč. šaten“ a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem: 
- MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno - Brno-město, IČO: 07214481, 
za nabídkovou cenu 129 440 Kč bez DPH, tj. 156 622,40 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod., 
a jako druhým v pořadí: 
- wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 25358928, 
za nabídkovou cenu 160 000 Kč bez DPH, tj. 193 600 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
75 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s hodinovou sazbou 
za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH/hod. 

2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 31.21 Zpracování projektové dokumentace 
„MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina - oprava sociálních zařízení vč. šaten“ 

 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 05.05.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 31.21 Zpracování projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-
Dubina - oprava sociálních zařízení vč. šaten“ 

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0093/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na služby) – VZ 34.21 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště 
za školou, ul. V Zálomu“ 
  
Usnesení číslo: 4336/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

k usnesení č. 4142/RMOb-JIH/1822/71 
  
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 34.21 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště za školou, ul. V Zálomu“ 
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Dopravní 
projekce Bojko s.r.o., Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava – Koblov, IČO: 10732411, za nabídkovou 
cenu 139 000 Kč bez DPH, tj. 168 190 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 345 kalendářních dnů 
od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s cenou za výkon autorského dozoru 13 000 Kč 
bez DPH 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 34.21 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště 
za školou, ul. V Zálomu“ 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 05.05.2021
 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 34.21 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště za školou, 
ul. V Zálomu“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0098/21 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na služby) – VZ 35.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras 
MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 4337/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

k usnesení č. 4135/RMOb-JIH/1822/71 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto 
materiálu k podlimitní veřejné zakázce na služby VZ 35.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras 
MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka” o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
ArchiBIM studio s.r.o., Technologická 373/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 05489491, 
dle § 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě 

  
2) 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 35.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce 
přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka” 
o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem 
ČOS exim, s.r.o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, 
IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 170 000 Kč bez DPH, s lhůtou realizace 89 kalendářních 
dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a s cenou za výkon autorského dozoru 
34 000 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 

  
odboru investičnímu připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 35.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení 
budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, 
Ostrava-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.05.2021
 vedoucí odboru investičního 
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4) 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 služby VZ 35.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně 
rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-
Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0101/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) – VZ 45.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Přírodní zahrada 
vč. opravy chodníků” 
  
Usnesení číslo: 4338/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 45.21 „Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Přírodní zahrada vč. opravy 
chodníků“ 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. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

- náhradníci členů 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 45.21 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/0099/21 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 33.21 
„Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 4339/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 33.21 
„Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B 
části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům 
uvedeným v předloženém materiálu 

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 33.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0105/21 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 18.21 „Údržba 
a realizace nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území 
SMO, ve správě městského obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 4340/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky VZ 18.21 „Údržba 
a realizace nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území SMO, 
ve správě městského obvodu Ostrava-Jih“ dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a části III. Zásad 
pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih 
a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným 
v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
5. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 18.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.07.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0103/21 
Výzva k podání nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.21 
„Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)“ 
  
Usnesení číslo: 4341/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 43.21 
„Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)“ dle ust. § 27 
v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, 
ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
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2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 43.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 17.06.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0104/21 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 49.21 
„ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh – výměna výtahu budovy školní jídelny” 
  
Usnesení číslo: 4342/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 49.21 „ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh 
– výměna výtahu budovy školní jídelny“ 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. 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. Markéta Koukalová, 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. Jana Kišová, odbor školství a kultury 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky 
na  dodávky VZ 49.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy 
o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.07.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0089/21 
Úprava smluvních vztahů v objektu na ulici Krasnoarmejců 2283/26a, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 4343/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
vyjádření k úpravě smluvního vztahu vypůjčitelů prostorů: 

1. FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 
Ostrava-Zábřeh, ze dne 29.03.2021, užívajícího prostor na základě smlouvy o výpůjčce 
č. 17/032/43/13 ze dne 28.03.2013 (ag.č. 13/279/OBH), ve znění dodatků, 

2. Dětské sborové studio Ostrava-Jih z.s., IČO 27035743, se sídlem Kosmonautů 2217/15, 
Ostrava-Zábřeh, ze dne 31.03.2021, užívajícího prostor na základě smlouvy o výpůjčce 
č. 17/032/28/14 ze dne 16.04.2014 (ag.č. 14/309/OBH), ve znění dodatků 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství předložit subjektům uvedeným v bodě 1 tohoto 
usnesení návrh úpravy smluvních vztahů ve znění přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.05.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0059/21 
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 4344/RMOb-JIH/1822/76 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) jmenuje 

  
konkurzní komisi pro 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 v tomto složení: 

1) předseda 

Mgr. Dagmar Hrabovská, zástupce zřizovatele               

2) členové  

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., zástupce zřizovatele     

PhDr. Libuše Josieková, zástupce KÚ 

Karel Richter, zástupce ČŠI 

Ing. Sylva Sládečková, odborník v oblasti státní správy 

Mgr. Petr Juras, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství 

Mgr. Lenka Kovaříková, zástupce pedagogů školy 

Ing. Lucie Proroková, zástupce školské rady 

  
 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0109/21 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 47.21 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih 
pro zimní sezónu v letech 2021-2024“ 
  
Usnesení číslo: 4345/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 47.21 „Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2021-
2024“ 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: 
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1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů: 
1. Bc. Petr Smoleň, člen zastupitelstva obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. František Janeček, člen zastupitelstva obvodu 
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 nadlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 47.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 06.08.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0108/21 
Vyloučení vybraného dodavatele (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 09.21 
Zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 4346/RMOb-JIH/1822/76 

OVZ 

k usnesení č. 4086/RMOb-JIH/1822/70 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO: 18188711, u podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 09.21 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben 
v ZŠ Ostrava - Jih“ dle § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 

  
svolat k opakovanému jednání hodnotící komisi jmenovanou usnesením č. 3904/RMOb-
JIH/1822/67 ze dne 28.01.2021 k provedení nového posouzení a hodnocení nabídek u této 
podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 09.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 
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3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 09.21 Zpracování projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava -
Jih“ vyplývající z usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.05.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0095/21 
Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 
  
Usnesení číslo: 4347/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0097/21 
Pronájem bytu 
  
Usnesení číslo: 4348/RMOb-JIH/1822/76 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu č. XX nacházejícím se ve XX nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která 
je součástí pozemku parc. č. st. XX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území XXXXXX 
XXX XXXXX, adresní místo XXXX XXXXXXX, obec Ostrava,  který sestává ze dvou pokojů 
a dalších zařízení a příslušenství XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX a uzavření smlouvy o nájmu bytu s účinností ode dne uzavření smlouvy o nájmu bytu, 
dle důvodové zprávy 

  
 

 


