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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 30.09.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

5037/RMOb-JIH/1822/87 OFR/RMOb/0071/21 Návrh rozpočtových opatření č. 35/2021 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 

5038/RMOb-JIH/1822/87 SOC/RMOb/0053/21 Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce 

5039/RMOb-JIH/1822/87 SOC/RMOb/0054/21 Pronájem bytu v domě zvláštního určení - 
Domě s pečovatelskou službou 

5040/RMOb-JIH/1822/87 SOC/RMOb/0055/21 Pronájem bytu v domě zvláštního určení - 
Domě s pečovatelskou službou 

5041/RMOb-JIH/1822/87 SOC/RMOb/0056/21 Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce 

5042/RMOb-JIH/1822/87 OSK/RMOb/0194/21 Poskytnutí finančního daru spolku DAISY 
mažoretky, z.s. 

5043/RMOb-JIH/1822/87 OSK/RMOb/0195/21 Bezúplatný převod hmotného movitého 
majetku 

5044/RMOb-JIH/1822/87 OSK/RMOb/0197/21 Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 
2021 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 

5045/RMOb-JIH/1822/87 OMJ/RMOb/0297/21 Stanovisko k svěření pozemku a staveb 
v k.ú. Hrabůvka 

5046/RMOb-JIH/1822/87 OMJ/RMOb/0347/21 Souhlas se stavebním záměrem v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

5047/RMOb-JIH/1822/87 OMJ/RMOb/0352/21 Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského 

5048/RMOb-JIH/1822/87 OMJ/RMOb/0354/21 Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

5049/RMOb-JIH/1822/87 OVZ/RMOb/0216/21 Výzva k podání nabídky (veřejná zakázka 
malého rozsahu na stavební práce) - VZ 89.21 
„Provádění elektroinstalačních prací 
v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-
Jih“ 

5050/RMOb-JIH/1822/87 ODK/RMOb/0048/21 Návrh na udělení výjimky z Metodického 
pokynu pro příspěvkové organizace pro oblast 
účetnictví a ekonomiky organizaci Technické 
služby Ostrava-Jih 

5051/RMOb-JIH/1822/87 OBH/RMOb/0211/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - servis 
a opravy výtahů v bytových domech 

5052/RMOb-JIH/1822/87 OBH/RMOb/0214/21 Ukončení Rámcové smlouvy o dílo 
S/0895/2020/OBH „Smlouva na zajištění 
havarijní služby v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-
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Jih“ 
5053/RMOb-JIH/1822/87 OBH/RMOb/0201/21 Ukončení pronájmu a výpůjčka nebytového 

prostoru, pronájem bytů na ulici 
Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 

5054/RMOb-JIH/1822/87 OBH/RMOb/0099/21 Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
5055/RMOb-JIH/1822/87 OBH/RMOb/0217/21 Souhlas s podpachtem části prostoru 

sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 287/81, O.-Dubina 

5056/RMOb-JIH/1822/87 INV/RMOb/0059/21 Dodatek č. 1 k SOD - VZ 33.21 - 
Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - 
Zábřeh 

5057/RMOb-JIH/1822/87 INV/RMOb/0060/21 Dodatek č. 3 k SOD - VZ 10.20 - Revitalizace 
rybníků ve Výškovicích 

5058/RMOb-JIH/1822/87 OVZ/RMOb/0219/21 Námitky a rozhodnutí o nich (podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 72.21 
„Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka” 

  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu 

Usnesení  

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

Strana 4/15 
  

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0071/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 35/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 5037/RMOb-JIH/1822/87 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 35/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5139, ORG 210705 o 39 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 17, § 3111, pol. 5139, ORG 210705 o 39 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3111, pol. 2322 o 83 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3113, pol. 2322 o 404 tis. Kč 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 7, § 3141, pol. 2322 o 3 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 83 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 350 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 54 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5331, ORG dle bodu b) důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 3 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 20 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5222 o 20 tis. Kč 

d) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 104x13013 
o 741 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, UZ 104x13013, ORG dle bodu d) důvodové 
zprávy předloženého materiálu o 741 tis. Kč 

f) 
- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 3 364 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6121, UZ 12, ORG 0400396000000 o 82 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 6121, ORG 0400431000000 o 364 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137, UZ 12 o 82 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5171 o 3 000 tis. Kč 

g) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 103x33063 
o 1 858 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 363 o 1 119 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5336, ORG 358 o 739 tis. Kč 

h) 
- sníží běžné výdaje ORJ 14, § 3900, pol. 5169 o 16 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 14, § 6112, pol. 5175 o 16 tis. Kč 

i) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171, ORG 20216 o 150 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400430000000 o 150 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2021 pro příspěvkové organizace 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

a) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Výškovice, Šeříkova 682/33, IČO 70631786 o částku 90 tis. Kč 

b) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Kosmonautů 2218/13, IČO 70631760 o částku 8 tis. Kč 

c) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Alberta Kučery 1276/20, IČO 70944652 o částku 3 tis. Kč 

d) Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, Volgogradská 2600/6b, IČO 70978328 o částku 41 tis. Kč 

e) Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Klegova 1169/29, IČO 70978361 
o částku 3 tis. Kč 

f) Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, 
Výškovice, Srbská 450/2, IČO 70631778 o částku 291 tis. Kč 

3. zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek” na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, 
se sídlem Ostrava-Jih, Hrabůvka, Zlepšovatelů 1502/27, IČO 75029863 účelové určený 
na nákup vybavení školní kuchyně o částku 121 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 08.10.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0053/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 679/29 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 5038/RMOb-JIH/1822/87 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Horní 679/29, 0+2, č. b. 13 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem Gorochovova XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0054/21 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 5039/RMOb-JIH/1822/87 

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 3063/123, 0+2, č. b. 50 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, nar. XXXX, bytem H orymírova XXXXXXX, 
Ostrava-Zábřeh 

 

 
(zn. předkl.)

SOC/RMOb/0055/21 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 5040/RMOb-JIH/1822/87 

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. 21 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 
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(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0056/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 679/29 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 5041/RMOb-JIH/1822/87 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu bytu v bytovém domě na ul. Horní 679/29 v Ostravě-Hrabůvce na dobu určitou, 
dle důvodové zprávy 

Horní 679/29, 0+2, č. b. 2 

XXXXXXXX XXXX, nar. XXXX, bytem Mitušova XX, Ostrava-Hrabůvka 
  

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0194/21  
Poskytnutí finan čního daru spolku DAISY mažoretky, z.s. 
  
Usnesení číslo: 5042/RMOb-JIH/1822/87 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neposkytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč spolku DAISY mažoretky, z.s., se sídlem 
Na Chromině 184/109, 747 16 Hať, IČO 04793986 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0195/21  
Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 
  
Usnesení číslo: 5043/RMOb-JIH/1822/87 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o bezúplatném převodu hmotného movitého majetku Základní škole  a mateřské škole Ostrava-
Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 70631743 v celkové hodnotě 48 654,54 Kč, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0197/21  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2021 Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 5044/RMOb-JIH/1822/87 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2021 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978310, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2021 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978310, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1  tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0297/21  
Stanovisko k sv ěření pozemku a staveb v k.ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 5045/RMOb-JIH/1822/87 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) vydává 
  

souhlasné stanovisko se svěřením stavby cyklostezky vč. chodníků a parkovacích stání pod 
názvem stavby: “Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka - SO 111.1 
Cyklostezka a chodník v k.ú. Vítkovice, SO 111.2 Cyklostezka a chodník v k.ú. Hrabůvka, 
SO 112.2 Podélná stání na ulici Provaznická, SO 301 Odvodnění komunikací“, v celkové 
pořizovací hodnotě 15 270 139, 24 Kč do správy městského obvodu Ostrava-Jih 

  
2) vydává 
  

nesouhlasné stanovisko se svěřením pozemku p.p.č. 798/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, v celkové pořizovací hodnotě 
1 615 914,- Kč, do správy městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0347/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 
  
Usnesení číslo: 5046/RMOb-JIH/1822/87 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového 
domu Patrice Lumumby 2198/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava“  spočívajícím v osazení a ukotvení 
4 kusů zavěšených lodžií o výměře 3,67 m x 1,5 m, které budou situovány do prvního lodžiového 
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sloupce, 3 kusů zavěšených lodžií o výměře 3,67 m x 1,5 m, které budou situovány do druhé 
lodžiového sloupce a 4 kusů zavěšených lodžií o výměře 3,74 m x 1,5 m, které budou situovány 
do třetího lodžiového sloupce, na stávající fasádu bytového domu č.p. 2198, který stojí 
na pozemku p.č.st. 3311, umísťovaných nad částmi pozemku p.p.č. 1237/9 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 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 pro dům Patrice Lumumby 2198/56, IČO: 27788997, se sídlem 
Patrice Lumumby 2198/56, Zábřeh, 700 30 Ostrava, je platný do 31.12.2023 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0352/21  
Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Bogorodského 
  
Usnesení číslo: 5047/RMOb-JIH/1822/87 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 654/36 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Bogorodského, za účelem užívání pozemku pod stavbou parkovacího 
stání č. 3 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0354/21  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 5048/RMOb-JIH/1822/87 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

p.p.č. 773/1   ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502 ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0216/21 
Výzva k podání nabídky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 89.21 
„Provád ění elektroinstala čních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 5049/RMOb-JIH/1822/87 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 89.21 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ dle § 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. Daniela Baletková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Daniela Baletková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 89.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
rámcové smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 11.11.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0048/21  
Návrh na ud ělení výjimky z Metodického pokynu pro p říspěvkové organizace pro oblast 
účetnictví a ekonomiky organizaci Technické služby Os trava-Jih 
  
Usnesení číslo: 5050/RMOb-JIH/1822/87 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o udělení výjimky z Metodického pokynu pro příspěvkové organizace pro oblast účetnictví 
a ekonomiky organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh spočívající ve snížení doby odepisování 
vybraných položek majetku, dle přiloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) rozhodla 
  

o udělení výjimky z Metodického pokynu pro příspěvkové organizace pro oblast účetnictví 
a ekonomiky organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČO 66739331, 
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh spočívající ve snížení doby odepisování 
u majetku pořízeného organizací v roce 2021 a v dalším období jako opotřebovaného, 
dle přiloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0211/21  
Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo - servis a opravy výtah ů v bytových domech 
  
Usnesení číslo: 5051/RMOb-JIH/1822/87 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech 
se zhotovitelem VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o., se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-
Přívoz, IČO 29393728,  agendové číslo S/1740/15/OBH ze dne 21.02.2012, kterými se upravuje 
rozsah plnění díla a ukončuje poskytování plnění u bytového domu č.p. 1470, který je součástí 
pozemku p.č.st. 1183 v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova 23, 

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: 15.10.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0214/21  
Ukon čení Rámcové smlouvy o dílo S/0895/2020/OBH „Smlouva  na zajišt ění havarijní 
služby v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“
  
Usnesení číslo: 5052/RMOb-JIH/1822/87 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o ukončení Rámcové smlouvy o dílo S/0895/2020/OBH ze dne 17.09.2020 na zajištění havarijní 
služby v bytových domech SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih se zhotovitelem 
Janem Kovářem, se sídlem Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 18478425, a to dohodou, 
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: 12.10.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0201/21  
Ukon čení pronájmu a výp ůjčka nebytového prostoru, pronájem byt ů na ulici 
Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 5053/RMOb-JIH/1822/87 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. ukončit nájem nebytového prostoru o celkové výměře 373,89 m2 nacházející se v 1. NP 
budovy č.p. 677, která je součástí pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, ke dni 30.09.2021 

2. pronajmout byty č. 13 a č. 15 o celkové výměře 61,58 m2 nacházejících se v 2. NP budovy 
č.p. 677, která je součástí pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Odborářská 
677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih, s účinnosti ode dne 01.10.2021, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, se stanovením nájemného ve výši 50 Kč/m2/rok, za účelem užívání jako zázemí 
pro činnost nájemce, zázemí pro poskytovatele sociálních služeb nájemce, zázemí 
pro zaměstnance přímé péče, a za účelem provozování „Zařízení denního pobytu pro seniory 
s nepřetržitým provozem“  

3. uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 224/20/OBH na pronájem uvedených prostor 
se společností Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, se sídlem Odborářská 
677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, v rozsahu předloženého návrhu, 
dle důvodové zprávy 
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4. vypůjčit nebytový prostor o celkové výměře 373,89 m2 nacházejícího se v 1. NP budovy 
č. p. 677, která je součástí pozemku p.č.st. 691/1 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 
užívání k  zajištění hlavních a doplňkových činností vypůjčitele dle zřizovací listiny vypůjčitele 
a krátkodobý pronájem těchto prostor třetím osobám, a uzavřít smlouvu o výpůjčce na uvedený 
prostor s organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem 
Dr. Martínka 1439/4, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO 73184560, s účinností ode dne 01.10.2021, 
v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.10.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0099/21  
Zaslání výzvy k vyklizení bytu 
  
Usnesení číslo: 5054/RMOb-JIH/1822/87 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k vyklizení 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 Mňukova XXXXXX, obec Ostrava, 
XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem M ňukova XXXXXX, Ostrava-XXXXXX, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0217/21  
Souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 287/81, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 5055/RMOb-JIH/1822/87 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání o výměře 153,35 m2 v objektu 
č.p. 287, který je součástí pozemku p.č. 71/142 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo 
Horní 287/81, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, pro Tomáše Hlavičku, IČO 63333848, se sídlem 
Tavičská 728/42, Ostrava-Vítkovice, za účelem provozování baru, a to za stejných podmínek a 
maximálně po dobu trvání smluvního vztahu s pachtýřem předmětných prostor spolkem 1. SC 
Vítkovice z. s., IČO 26588005, se sídlem Alžírská 1502/24, Ostrava-Poruba, dle důvodové 
zprávy 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0059/21 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 33.21 - Rekonstrukce ul. Alejnikovov a, Ostrava - Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 5056/RMOb-JIH/1822/87 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. agendové S/0506/2021/INV ze dne 14.06.2021 
se zhotovitelem SEMITA - DS, s.r.o., Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO 038 29 707  na akci 
VZ 33.21 Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh. Na základě předložených dokladů,
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena 
o 1 017 069,23 Kč bez DPH na částku 4 595 909,31 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 
  

o tom, že v průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z SOD prodloužit termín 
provedení díla o 7 kalendářní dny na 85 kalendářních dnů 

  
3) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.10.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0060/21 
Dodatek č. 3 k SOD - VZ 10.20 - Revitalizace rybník ů ve Výškovicích 
  
Usnesení číslo: 5057/RMOb-JIH/1822/87 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. agendové S/0640/2020/INV ze dne 30.07.2020
se zhotovitelem - Sdružením firem VODOSTAV-STAMEX, VODOSTAV Ostrava, spol. s r.o., 
Gorkého 28, 702 00 Ostrava, IČO:465 77 319 jako vedoucí účastník sdružení 
a STAMEX spol. s r.o., Březová 8, 747 44 Březová, IČO:640 84 256 jako účastník sdružení, 
na akci VZ 10.20 Revitalizace rybníků ve Výškovicích. Na základě předložených dokladů, 
kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena 
o 23 837,00 Kč bez DPH na částku 7 310 004,36 Kč bez DPH 
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2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 ke SOD 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.10.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0219/21 
Námitky a rozhodnutí o nich (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 72.21 
„Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hra bůvka” 
  
Usnesení číslo: 5058/RMOb-JIH/1822/87 

OVZ 

k usnesení č. 4942/RMOb-JIH/1822/84 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného dodavatele u veřejné 
zakázky VZ 72.21 „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka” podle 
§ 122 odst. 7 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, ze dne 08.09.2021, podané stěžovatelem ERVO stavby, spol. s r.o., Budovatelů 771/1, 
Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25876333, a rozhodnutí o nich ze dne 10.09.2021 

  
 

 


