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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 23.09.2021 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

5009/RMOb-JIH/1822/86 OFR/RMOb/0069/21 Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví H.P. 
5010/RMOb-JIH/1822/86 SOC/RMOb/0045/21 Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 

s pečovatelskou službou 
5011/RMOb-JIH/1822/86 SOC/RMOb/0050/21 Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 

s pečovatelskou službou 
5012/RMOb-JIH/1822/86 SOC/RMOb/0051/21 Pronájem bytu v bytovém domě na 

ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
5013/RMOb-JIH/1822/86 SOC/RMOb/0052/21 Pronájem bytu v bytovém domě na 

ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
5014/RMOb-JIH/1822/86 OSK/RMOb/0191/21 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky 

základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

5015/RMOb-JIH/1822/86 OSK/RMOb/0193/21 Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci 

5016/RMOb-JIH/1822/86 OBH/RMOb/0187/21 Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při 
nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona 

5017/RMOb-JIH/1822/86 OBH/RMOb/0200/21 Ukončení smlouvy o dílo č.30/2013/52 „Kryté 
sportoviště Dubina, údržba trafostanice OS_9068“ 

5018/RMOb-JIH/1822/86 OBH/RMOb/0203/21 Pronájem bytů výběrovým řízením 
5019/RMOb-JIH/1822/86 OBH/RMOb/0205/21 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 

prostoru v budově ÚMOb Ostrava-Jih 
5020/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0334/21 Stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. 

Hrabůvka, ul. U Haldy x Závodní 
5021/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0335/21 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova 
5022/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0348/21 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ulice Hasičská 
5023/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0349/21 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ulice Svazácká 
5024/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0322/21 Souhlas se stavebním záměrem na pozemek v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli 
5025/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0345/21 Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou 
5026/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0337/21 Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina 

u Ostravy, ul. A. Gavlase 
5027/RMOb-JIH/1822/86 INV/RMOb/0057/21 Dodatek č.2 k SOD S/0316/2021/INV ze dne 

23.04.2021, VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového 
domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ 

5028/RMOb-JIH/1822/86 INV/RMOb/0058/21 Smlouva o postoupení Příkazní rámcové smlouvy 
S/0878/2020/INV - Koordinátor BOZP 
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5029/RMOb-JIH/1822/86 OVZ/RMOb/0215/21 Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 83.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava podlahy 
v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk 
v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 

5030/RMOb-JIH/1822/86 OSK/RMOb/0190/21 Dodatek č. 1 - VZ 25.21 “Oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení a VZT - ZŠ Srbská” 

5031/RMOb-JIH/1822/86 OSK/RMOb/0196/21 Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-
Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou organizaci 

5032/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0223/21 Souhlas se stavebním záměrem, část pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 

5033/RMOb-JIH/1822/86 OMJ/RMOb/0356/21 Žádost o poskytnutí finančních prostředků 
na spolufinancování výkupu pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy 

5034/RMOb-JIH/1822/86 OPVO/RMOb/0015/21 Návrh na úpravu členů komise 
5035/RMOb-JIH/1822/86 OBH/RMOb/0209/21 Pronájem bytů v bytovém seniorském domě 

na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh 
5036/RMOb-JIH/1822/86 OFR/RMOb/0070/21 Návrh rozpočtových opatření č. 34/2021 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název 

 OSK/RMOb/0192/21 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 

 OBH/RMOb/0199/21 Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru v objektu na ulici 
B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0069/21 
Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví H.P. 
  
Usnesení číslo: 5009/RMOb-JIH/1822/86 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět žádosti o odškodnění vzniklé újmy na zdraví XXXX XXXX, nar. XXXXX, trvale 
bytem Jugoslávská XXX, Ostrava - Zábřeh 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli stanovisko k žádosti 
o odškodnění 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 22.10.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0045/21 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 5010/RMOb-JIH/1822/86 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 3 

XXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem Lužická XXX, Ostrava-Výškovice 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0050/21 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 5011/RMOb-JIH/1822/86 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou na ulici Horymírova 
v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 
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Horymírova 3064/125, 0+1, č. b. 28 

XXXX XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX, Nové Strašecí 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0051/21 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 5012/RMOb-JIH/1822/86 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

Odborářská 675/68, 0+2, č. b. 10 

XXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem Fr. Formana XX, Ostrava-Dubina 

  
 

 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0052/21 
Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 5013/RMOb-JIH/1822/86 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

Odborářská 675/68, 0+2, č. b. 35 

XXXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem Dr. Martínka XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0191/21 
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 5014/RMOb-JIH/1822/86 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 

  
oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, které je v souladu s § 24 odst. 2) zákona 
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č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0193/21 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 5015/RMOb-JIH/1822/86 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím věcného daru v hodnotě 9 990 Kč do vlastnictví Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, se sídlem B. Dvorského 1049/1, 
700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO 70978352 dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0187/21 
Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 5016/RMOb-JIH/1822/86 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o ukončení nájmu bytu č. X nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby č.p. XXXX, která 
je součástí pozemku parcelní č. st.  XXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Zábřeh nad Odrou, adresní místo Jugoslávská XXXXXX, obec Ostrava s XXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXX, Jugoslávská XXXXX, Ostrava-Zábřeh, dohodou smluvních stran podle 
ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 
30.09.2021, dle důvodové zprávy 

2. o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. XX nacházejícím se v X. nadzemním podlaží stavby 
č.p. XXXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Jugoslávská XXXXXX, obec Ostrava 
s XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, Jugoslávská XXXX, Ostrava-Zábřeh, na dobu určitou 
s účinností ode dne 01.10.2021, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0200/21 
Ukončení smlouvy o dílo č.30/2013/52 „Kryté sportoviště Dubina, údržba trafostanice 
OS_9068“ 
  
Usnesení číslo: 5017/RMOb-JIH/1822/86 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) bere na vědomí 

  
ukončení smlouvy o dílo č.30/2013/52 “Kryté sportoviště Dubina, údržba trafostanice 
OS_9068”, podanou společností Q-ELEKTRIK a.s., IČO 26789655, se sídlem Podzámčí 1926, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, místopředsedou představenstva Mgr. Petrem Ježkem 

  
 (zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0203/21 
Pronájem bytů výběrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 5018/RMOb-JIH/1822/86 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

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

Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, č. b. 57 -  XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, 
Volgogradská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh           
• Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, č. b. 69 - XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, 
Čs. exilu XXXXXX,  Ostrava-Poruba 
• Dr. Šavrdy 3028/17, Ostrava-Bělský Les, 0+1, č. b. 3 - XXXXXX XXX, nar. XXXXXXX, 
Nádražní XXXXXXX, Ostrava-Mor. Ostrava 
• Edisonova 380/21, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 2 - XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, 
Dr. Martínka XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
• Klegova 1407/23, Ostrava-Hrabůvka, 1+1, č. b. 2 - XXXX XXXXX nar. XXXXXXX, 
Letecká XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
• Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh, 1+1, č. b. 17 - XXX XXXX XXX, nar. XXXXXXX, 
Masarykova třída XXXX, Orlová-Lutyně 
• Velflíkova 376/4, Ostrava-Hrabůvka, 1+2, č. b. 2 - XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, 
Letecká XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
• Průkopnická 2124/1, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 5 - XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXX, 
Jubilejní XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
• Volgogradská 2372/159, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 3 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Vlasty Vlasákové XXXXXX, Ostrava-Bělský Les 
• Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 2 - XXXXXX XXXXX, nar. XXXXX, 
Pavlovova XXXXX, Ostrava-Zábřeh     
• Letecká 358/16, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, č. b. 3 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXX, Kařez XX 

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

b) nevybrat uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné a záměr 
na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní nájemné znovu zveřejnit, dle důvodové zprávy

• Abramovova 1588/10, Ostrava-Zábřeh, 1+2, č. b. 7 
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2. nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů o pronájem bytu č. 14, ul. Markova 2947/16, 
Ostrava-Zábřeh výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření dohody 
o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0205/21 
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v budově ÚMOb Ostrava-
Jih 
  
Usnesení číslo: 5019/RMOb-JIH/1822/86 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/351/05 (ag.č. 05/886/OBH) ze dne 
18.08.2005, ve znění dodatků, na pronájem prostoru pro umístění kopírovacího stroje v budově 
ÚMOb Ostrava-Jih č.p. 791, která je součástí pozemku p.č.st. 669 v k.ú. Hrabůvka, adresní místo 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, jejímž nájemcem je amethyst.cz, s.r.o., IČO 25904540, 
se sídlem Lámař 41/12, Ostrava-Koblov, a to z důvodu snížení výše ročního nájemného 
na 300 Kč/rok bez DPH, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.10.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0334/21 
Stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy x Závodní 
  
Usnesení číslo: 5020/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 

  
souhlasné stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy x Závodní, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to 

část p.p.č. 797/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 63,8 m2 

část p.p.č. 797/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o předpokládané výměře 21,8 m2 

za části pozemků p.č.st. 19/5 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a p.p.č. 289/2 ostatní plocha, 
zeleň o předpokládané celkové výměře 98,2 m2, v rozsahu dle snímků, které jsou přílohou č. 1 
tohoto materiálu, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0335/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova 
  
Usnesení číslo: 5021/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Přístavba bytového domu 
Smirnovova 7 na pozemku p.č.st. 1913, k.ú. Zábřeh nad Odrou“  spočívajícím v osazení 
a ukotvení 8 kusů zavěšených lodžií o výměře 3,74 m x 1,5 m, které budou situovány do dvou 
lodžiových věží po 4 kusech na stávající fasádu bytového domu č.p. 1641, který je součástí 
pozemku p.č.st. 1913, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 654/4 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 Bytové družstvo Smirnovova 7, 
IČO: 27776824, se sídlem Smirnovova 1641/7, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2023

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0348/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Hasičská 
  
Usnesení číslo: 5022/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Hasičská 912/24, Hrabůvka, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 11 ks nových zavěšených 
lodžií umístěných do třech sloupců, lodžie v počtu 7 kusů budou o rozměrech 1,5 m x 3,67 m 
a to ve dvou sloupcích, lodžie v počtu 4 kusy budou o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 
a budou v jednom sloupci, tyto budou umístěny k bytovému domu č.p. 912, který 
je součástí pozemku p.č.st. 837 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka umísťovaných 
nad částmi pozemku p.p.č. 245/1 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Hrabůvka, svěřeném městskému 
obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Bytové družstvo Hasičská 24, IČO 268 18 035, se sídlem Hasičská 912/24, 
Hrabůvka, 700 30 Ostrava je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0349/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svazácká 
  
Usnesení číslo: 5023/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru pod názvem „Stavební úpravy a přístavba bytového domu 
Svazácká 2201/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava“ spočívajícím v instalaci 11 ks nových zavěšených 
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lodžií umístěných do třech sloupců, lodžie v počtu 7 kusů budou o rozměrech 1,5 m x 3,67 m 
a to ve dvou sloupcích, lodžie v počtu 4 kusy budou o půdorysných rozměrech 1,5 m x 3,74 m 
a budou v jednom sloupci, tyto budou umístěny k bytovému domu č.p. 2201, který je součástí 
p.č.st. 3351 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou umísťovaných nad částmi 
pozemku p.p.č. 654/79 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, svěřeném 
městskému obvodu, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Bytové družstvo Svazácká 40, IČO 278 04 844, se sídlem Ostrava-Zábřeh, 
Svazácká 2201/40, PSČ 70030 je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0322/21 
Souhlas se stavebním záměrem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli 
  
Usnesení číslo: 5024/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru “Rekonstrukce oplocení a přístavby pergoly“ v rámci kterého 
dojde mimo jiné k umístění vjezdu a kontejnerového stání na části pozemku p.p.č. 424/5 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 25,4 m² v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v rozsahu dle snímku, 
který je součástí přílohy č. 2 předkládaného materiálu, souhlas pro stavebníky XXXX XXXXX, 
bytem V Poli XXXX, 700 30 Ostrava - Zábřeh a XXXXX XXXXXX, bytem 
Volgogradská XXXXXX, 700 30 Ostrava - Zábřeh je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0345/21 
Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 5025/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout část pozemku p.č.st. 2973/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8,83 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, 
XXX XXXXXXX XXXXXX, bytem Průkopnická XXXXX, Ostrava-Zábřeh, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok, tj. celkem 397 Kč ročně, a uzavřít 
nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0337/21 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase 
  
Usnesení číslo: 5026/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
o záměru na pronájem části pozemku parc.č. 73/42 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
12 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase, za účelem užívání pozemku pod stavbou 
parkovacího stání na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

 (zn. předkl.) 
INV/RMOb/0057/21 
Dodatek č.2 k SOD S/0316/2021/INV ze dne 23.04. 2021, VZ 01.21 „Zateplení fasády 
bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ 
  
Usnesení číslo: 5027/RMOb-JIH/1822/86 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 k SOD agendové číslo S/0316/2021/INV ze dne 23.04.2021 
se zhotovitelem S-O-D Holding s.r.o.,Podlesní 1827, 734 41 Petřvald u Karviné, IČO 26830272 
na akci VZ 01.21 Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice. 
Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, 
se zvyšuje cena  o 512 696,72 Kč bez DPH na částku 14 132 367,38 Kč bez DPH a současně 
se prodlužuje termín dokončení díla o 3 kalendářní týdny na 31 kalendářních týdnů 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 k SOD 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.09.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0058/21 
Smlouva o postoupení Příkazní rámcové smlouvy S/0878/2020/INV - Koordinátor BOZP
  
Usnesení číslo: 5028/RMOb-JIH/1822/86 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o postoupení Příkazní rámcové smlouvy S/0878/2020/INV uzavřené s Ing. Tomášem Horákem, 
IČO 76401090 na firmu Arrano Group s.r.o., IČO 26792303 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Smlouvy o postoupení 
Příkazní rámcové smlouvy S/0878/2020/INV 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 29.10.2021
 vedoucí odboru investičního 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0215/21 
Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 83.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy 
kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 
  
Usnesení číslo: 5029/RMOb-JIH/1822/86 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 83.21 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, 
Ostrava-Hrabůvka“ v otevřeném 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. Jana Kišová, 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. Bc. Petr Sláma, odbor právní 
5. Ing. Markéta Koukalová, odbor školství a kultury 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 83.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 10.12.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0190/21 
Dodatek č. 1 - VZ 25.21 “Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT - ZŠ Srbská”
  
Usnesení číslo: 5030/RMOb-JIH/1822/86 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. agendové S/0609/2021/OŠK ze dne 08.07.2021 
se zhotovitelem Sdružení H-MG Srbská, společník  MG NOW s.r.o., se sídlem Cihelní 1191/95, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04451163; vedoucí společník HOSPIMED, spol. s r.o., 
Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853 na akci VZ 25.21 “Oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení VZT - ZŠ Srbská”, dle předloženého materiálu, kterým se upravuje znění 
smlouvy bez vlivu na výši ceny 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 13.10.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0196/21 
Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 5031/RMOb-JIH/1822/86 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s přijetím finančního daru ve výši 344 815 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Zábřeh, 
Chrjukinova 12, příspěvkové organizace se sídlem Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČO 70978387, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem 
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0223/21 
Souhlas se stavebním záměrem, část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 5032/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru spočívajícím v umístění šikmé schodišťové plošiny 
pro zajištění bezbariérového přístupu do bytového domu čp. 1428, který je součástí pozemku 
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p.č.st. 1760 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, ulice Horní 62, v rámci kterého bude 
umístěna nástupní plocha na části pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 
4,5 m2 v k. ú. Hrabůvka, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímků, které 
jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Horní 1428/62, 
IČO: 26874636, se sídlem Horní 1428/62, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2023 

  
 

 (zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0356/21 
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování výkupu pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 5033/RMOb-JIH/1822/86 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 111 040 Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na spolufinancování výkupu pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy: 

pozemek parc. č. 740/45 o výměře 600 m2 

pozemek parc.č. 740/47 o výměře 832 m2 

pozemek parc. č. 740/79 o výměře 472 m2 

pozemek parc. č. 740/153 dle GP 1247-46/2020 o výměře 846 m2, který vznikl oddělením dílu 
(a) z pozemku parc. č. 740/68 a sloučením tohoto dílu s dílem (b), který byl oddělen z pozemku 
parc. č. 740/110 

pozemek parc. č. 740/110 dle GP 1247-46/2020 o výměře 66 m2, vzniklý rozdělením pozemku 
parc. č. 740/110 

dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0015/21 
Návrh na úpravu členů komise 
  
Usnesení číslo: 5034/RMOb-JIH/1822/86 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Marii Hrubou členkou komise proti kriminalitě s účinností od 23.09.2021 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0209/21 
Pronájem bytů v bytovém seniorském domě na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 5035/RMOb-JIH/1822/86 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytů v bytovém seniorském domě na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy 
o nájmu bytu, dle důvodové zprávy 

1. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, 1. NP, č. b. 6 - XXX XXXX, nar. XXXXXXXX, 
U Studia XXXXX, Ostrava-Zábřeh          

2. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, 5. NP, č. b. 80 – XXXXXXXXX  XXXXXXX, 
nar. XXXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice 

  
 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0070/21 
Návrh rozpočtových opatření č. 34/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 5036/RMOb-JIH/1822/86 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření č. 34/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5171 o 650 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3421, pol. 5192 o 5 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5137 o 103 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5169 o 40 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 5171 o 200 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3429, pol. 6121 o 334 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3631, pol. 5169 o 100 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3631, pol. 5164 o 82 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5169 o 700 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5137 o 6 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137 o 40 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5169 o 191 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 806 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5137 o 150 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5192 o 7 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5169 o 49 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2141, pol. 5171 o 15 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 6121, ORG 0400367000000 o 160 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3632, pol. 5171 o 10 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2341, pol. 5169 o 10 tis. Kč 
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- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 6121, ORG 0400001000000 o 423 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 6121, ORG 0400355000000 o 35 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 6121, UZ 11, ORG 0400355000000 o 33 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 2229, pol. 5169 o 38 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 6121 o 273 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 6121, UZ 11 o 33 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 881 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 3 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.09.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 


