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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 14.10.2021 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

5084/RMOb-JIH/1822/89 OFR/RMOb/0076/21 Návrh rozpočtových opatření č. 38/2021 
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 

5085/RMOb-JIH/1822/89 OFR/RMOb/0072/21 Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise 
k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků městského obvodu 
Ostrava-Jih za rok 2021 

5086/RMOb-JIH/1822/89 OHS/RMOb/0010/21 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě 
o poskytování pozáručního servisu 
kopírovacích a tiskových zařízení 

5087/RMOb-JIH/1822/89 SOC/RMOb/0057/21 Pronájem bytu v bytovém domě 
na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

5088/RMOb-JIH/1822/89 ODK/RMOb/0049/21 Návrh na přiznání odměny řediteli 
příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

5089/RMOb-JIH/1822/89 ODK/RMOb/0050/21 Petice za zachování a obnovení dětského hřiště 
za bytovými domy č. p. 53, 55, 57, 59 a 61 
na ul. Jugoslávská v Ostravě - Zábřehu 

5090/RMOb-JIH/1822/89 ODK/RMOb/0051/21 Návrh na uzavření smlouvy se společností 
Ostravské komunikace, a.s. za účelem 
vybudování parkovacích stání 
na ul. Františka Lýska 

5091/RMOb-JIH/1822/89 ODK/RMOb/0052/21 Návrh na uzavření smlouvy se společností 
Ostravské komunikace, a.s. za účelem 
vybudování přechodů pro chodce 
na ul. Jugoslávská 

5092/RMOb-JIH/1822/89 OMJ/RMOb/0288/21 Stavební záměr a zřízení věcného břemene 
v k.ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

5093/RMOb-JIH/1822/89 OMJ/RMOb/0291/21 Stavební záměr a zřízení věcného břemene - 
služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Poklidná 

5094/RMOb-JIH/1822/89 OMJ/RMOb/0355/21 Souhlas s umístěním plošiny na části pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 

5095/RMOb-JIH/1822/89 OMJ/RMOb/0375/21 Záměr na pronájem parkovacích stání 
v parkovacích objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

5096/RMOb-JIH/1822/89 OMJ/RMOb/0376/21 Souhlas se stavebním záměrem na pozemku 
v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice B. Četyny 

5097/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0203/21 Převod svěřeného majetku 
5098/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0204/21 Dodatek č. 2 - VZ 25.21 stavba „Oprava školní 

kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT-
ZŠ Srbská” 
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5099/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0205/21 Změny organizační struktury, 
systemizovaných míst a dodatek 
k organizačnímu řádu Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih, příspěvkové organizace ke dni 
01.09.2021 

5100/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0206/21 Přerušení činnosti školních družin 
při základních školách 

5101/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0207/21 Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Dubina, 
A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace 

5102/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0208/21 Souhlas s přijetím daru pro Základní školu 
Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkovou organizaci 

5103/RMOb-JIH/1822/89 OSK/RMOb/0209/21 Změna odpisových plánů a rozpočtů na rok 
2021 příspěvkových organizací 

5104/RMOb-JIH/1822/89 OBH/RMOb/0212/21 Smlouva o provozování, provádění údržby 
a oprav elektrického zařízení trafostanice 
OS_9068 Dubina-Kryté sportoviště Dubina 

5105/RMOb-JIH/1822/89 OBH/RMOb/0219/21 Pronájem bytů v bytovém seniorském domě 
na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh 

5106/RMOb-JIH/1822/89 OBH/RMOb/0220/21 Zveřejnění záměru na změnu nájemní 
smlouvy na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

5107/RMOb-JIH/1822/89 OBH/RMOb/0222/21 Pověření odboru bytového a ostatního 
hospodářství k rozhodování o udělení 
souhlasu s instalací a provozem schodišťové 
plošiny/sedačky v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih 

5108/RMOb-JIH/1822/89 OBH/RMOb/0223/21 Žádost o uzavření dohody o splátkách nájemce 
prostoru v objektu na ulici Husarova 63, 
Ostrava-Výškovice 

5109/RMOb-JIH/1822/89 OBH/RMOb/0225/21 Zveřejnění záměru na změnu nájemní 
smlouvy uzavřené na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání v objektu bez č.p. 
v lokalitě ulice Svornosti, O.-Zábřeh 

5110/RMOb-JIH/1822/89 INV/RMOb/0062/21 Dodatek č. 3 k SoD S/0333/2021/INV na dílo 
“Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, 
odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I.Etapa - 
výměna elektroinstalace a související stavební 
práce” 

5111/RMOb-JIH/1822/89 OVZ/RMOb/0185/21 Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadané v DNS) - VZ 60.20 
DNS „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 
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5112/RMOb-JIH/1822/89 OVZ/RMOb/0218/21 Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby 
zadané v DNS) - VZ 37.20 Dynamický 
nákupní systém Inženýrsko-investorská 
činnost a stavebně technický dozor investora 
při realizaci stavebních a jiných prací 

5113/RMOb-JIH/1822/89 OVZ/RMOb/0221/21 Zpráva komise (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 86.21 
„Provádění instalatérských a topenářských 
prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-
Jih“ 

5114/RMOb-JIH/1822/89 OFR/RMOb/0077/21 Oznámení o změně úrokové sazby 
5115/RMOb-JIH/1822/89 OFR/RMOb/0078/21 Návrh rozpočtového opatření č. 39/2021 

rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 

5116/RMOb-JIH/1822/89 OVZ/RMOb/0229/21 Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka 
malého rozsahu na dodávky) - VZ 87.21 
„Dodávka stolních počítačů 2021“ 

5117/RMOb-JIH/1822/89 OVZ/RMOb/0224/21 Vyloučení vybraného dodavatele (podlimitní 
VZ na služby, zjednodušené podlimitní řízení) 
- VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby 
a distribuce, zpravodaje městského obvodu 
Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 2023” 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0076/21 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 38/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 5084/RMOb-JIH/1822/89 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 38/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 605 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400432000000 o 605 tis. Kč 

b) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 6122, ORG 0400286000000 o 2 560 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 2 560 tis. Kč 

c) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, ORG 0400160000000 o 275 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 5137, ORG 0400248000000 o 2 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 5169, ORG 0400248000000 o 205 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3745, pol. 6121, ORG 0400248000000 o 482 tis. Kč 

d) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400182000000 
o 1 107 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6122, UZ 3590, ORG 0400182000000 o 256 tis. Kč
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400128000000 
o 1 493 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 8, § 3111, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400246000000 o 510 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2212, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400142000000 o 500 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3632, pol. 6121, UZ 3590, ORG 0400071000000 
o 2 866 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 5 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 15, § 6171, pol. 5169 o 5 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

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

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 22.10.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0072/21 
Návrh na z řízení hlavní inventariza ční komise k provedení inventarizace majetku, 
pohledávek a závazk ů městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021 
 
Usnesení číslo: 5085/RMOb-JIH/1822/89 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zřizuje 
  

hlavní inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků 
městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021 
 

2) jmenuje 
  

hlavní inventarizační komisi, a to ve složení: 

předseda hlavní inventarizační komise: 

Ing. Kateřina Blahová, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

členové hlavní inventarizační komise: 

Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu 

Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

Mgr. Andrea Miškaříková, vedoucí odboru majetkového 

Mgr. Martin Rožnovský, vedoucí oddělení právního odboru právního 

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a kultury 

Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 

tajemník hlavní inventarizační komise: 

Michaela Cvičková, zaměstnanec zařazený do oddělení účetnictví odboru financí a rozpočtu 
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3) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací předat odboru financí a rozpočtu prostřednictvím věcně 
příslušného odboru závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 
2021 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 11.02.2022
 vedoucí odboru školství a kultury 
  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 11.02.2022
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
  
 Vyřizuje: PhDr. Linda Nováková Palatá, T: 11.02.2022
 vedoucí odboru sociální péče 

 
4) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zajistit veškeré úkony spojené s inventarizací za rok 2021 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.03.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0010/21 
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouv ě o poskytování pozáru čního servisu kopírovacích 
a tiskových za řízení 
  
Usnesení číslo: 5086/RMOb-JIH/1822/89 

OHS-OIS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování pozáručního servisu kopírovacích 
a tiskových zařízení s amethyst.cz, s.r.o., Lámař 41/12, 711 00 Ostrava-Koblov, IČO 25904540 
dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0057/21 
Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 68 v Ostrav ě-Hrabůvce 
  
Usnesení číslo: 5087/RMOb-JIH/1822/89 

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 
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Odborářská 675/68, 0+2, č. b. 36 

XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem Volgogradská XXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0049/21  
Návrh na p řiznání odm ěny řediteli p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava- Jih 
  
Usnesení číslo: 5088/RMOb-JIH/1822/89 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odměnu řediteli příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČO 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0050/21  
Petice za zachování a obnovení d ětského h řišt ě za bytovými domy č. p. 53, 55, 57, 59 
a 61 na ul. Jugoslávská v Ostrav ě - Zábřehu 
  
Usnesení číslo: 5089/RMOb-JIH/1822/89 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

text odpovědi na petici občanů za zachování a obnovení dětského hřiště  za bytovými domy 
č. p. 53, 55, 57, 59 a 61 na ulici Jugoslávská v Ostravě - Zábřehu, dle předloženého návrhu 

  
 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0051/21  
Návrh na uzav ření smlouvy se spole čností Ostravské komunikace, a.s. za účelem 
vybudování parkovacích stání na ul. Františka Lýska  
  
Usnesení číslo: 5090/RMOb-JIH/1822/89 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, se sídlem 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, za účelem vybudování parkovacích stání 
na ul. Františka Lýska, parc.č. 379/6, k.ú. Hrabůvka, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0052/21  
Návrh na uzav ření smlouvy se spole čností Ostravské komunikace, a.s. za ú čelem 
vybudování p řechod ů pro chodce na ul. Jugoslávská 
  
Usnesení číslo: 5091/RMOb-JIH/1822/89 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo se společností Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, se sídlem 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, za účelem vybudování přechodů 
pro chodce na ul. Jugoslávská, dle předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0288/21  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene v k.ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 
  
Usnesení číslo: 5092/RMOb-JIH/1822/89 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s umístěním přípojky podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih: 

p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň  

v k.ú. Hrabůvka, pro: 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO:  24729035 v rámci stavby “Ostrava - Hrabůvka 1384 přeložka, NNk“ dle situačního 
výkresu dokumentace, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená v bodě 2) usnesení 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti  umístění, udržování a provozování přípojky podzemního kabelového vedení 
NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-
Jih: 

p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň  

v k.ú. Hrabůvka, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035 ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

neuzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
umístění, udržování a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN v pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih: 

p.p.č. 354/1 ostatní plocha, zeleň  

v k.ú. Hrabůvka, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035 za úplatu stanovenou dle zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění a prováděcí 
vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., v platném znění (vyhláška 
č. 488/2020 Sb.) 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0291/21  
Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Poklidná 
  
Usnesení číslo: 5093/RMOb-JIH/1822/89 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih: 

parc.č. 308 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,   pro: 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV- Podmokly v rámci stavby „Ostrava-Výškovice 806/105, příp. NNk”  dle situačního 
výkresu, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená v bodě 2) usnesení 

  
2) rozhodla 
  

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

parc.č. 308 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV- Podmokly dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  



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 11/28 
  

3) rozhodla 
  

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

parc.č. 308 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
Děčín IV- Podmokly za úplatu stanovenou dle zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění 
a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., v platném znění 
(vyhláška č. 488/2020 Sb.) 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0355/21  
Souhlas s umíst ěním plošiny na části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. Bohumíra Četyny 
  
Usnesení číslo: 5094/RMOb-JIH/1822/89 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s umístěním a užíváním stávající šikmé schodišťové plošiny ve vlastnictví XXXXXXXX
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem Bohumíra Četyny XXXX, 700 30 Ostrava - Bělský 
Les, kotvené do části pozemku parc.č. 121/1 ostatní plocha, jiná plocha u bytového domu 
č.p./č.or. 930/2, který je součástí pozemku parc.č. 130 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Bohumíra 
Četyny, vše k. ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0375/21  
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy
  
Usnesení číslo: 5095/RMOb-JIH/1822/89 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout: 

1. parkovací stání č. 31 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 parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 
neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

2. parkovací stání č. 31/1 v podzemním podlaží parkovacího objektu PO 32, stavby bez čp/če, 
obč.vyb., která je součástí pozemku parc.č. 121/8 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty Vlasákové 
za účelem užívání parkovacího stání pro parkování motocyklu, na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní dobou a s výší nájemného 400 Kč včetně DPH měsíčně 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0376/21  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice B. Četyny 
  
Usnesení číslo: 5096/RMOb-JIH/1822/89 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru pod názvem „Instalace balkónů na bytovém domě“ 
spočívajícím v instalaci 23 ks nových zavěšených lodžií umístěných do třech sloupců: v prvním 
sloupci 8 kusů o rozměrech 1,5 m x 3,38 m, ve druhém sloupci 7 kusů o rozměrech 
1,5 m x 4,30 m, ve třetím sloupci  8 kusů o rozměrech 1,5 m x 3,10 m, tyto budou umístěny 
k bytovému domu č.p. 954, který je součástí pozemku parc.č. 159 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Dubina u Ostravy umísťovaných nad částmi pozemku parc.č. 164 ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Dubina u Ostravy, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih, v rozsahu dle snímku, který 
je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka Bytové družstvo Četyny 5, 
IČO 277 70 770, se sídlem  Bohumíra Četyny 954/5, Bělský Les, 700 30 Ostrava je platný 
do 31.12.2023 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0203/21  
Převod sv ěřeného majetku 
  
Usnesení číslo: 5097/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem svěřeného přebytečného majetku z Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace, se sídlem A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 
na Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkovou 
organizaci, se sídlem Volgogradská 2600/6B, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978328 v celkové 
částce 346 171 Kč, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0204/21  
Dodatek č. 2 - VZ 25.21 stavba „Oprava školní kuchyn ě vč. pořízení vybavení a VZT-
ZŠ Srbská” 
  
Usnesení číslo: 5098/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. agendové S/0609/2021 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., 
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Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853 na akci VZ 25.21 „Oprava školní kuchyně 
vč. pořízení vybavení VZT-ZŠ Srbská”, kterým se navyšuje cena díla o 237 690,30 Kč bez DPH, 
dle předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury zabezpečit všechny úkony související s uzavřením Dodatku č. 2 k SoD
  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 29.10.2021
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0205/21  
Změny organiza ční struktury, systemizovaných míst a dodatek k orga nizačnímu řádu 
Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace ke dni 01.09.2021 
  
Usnesení číslo: 5099/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změny organizační struktury, systemizovaných míst a dodatek č. 4 k organizačnímu řádu 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 
70030 Ostrava-Hrabůvka, IČO 73184560 k 01.09.2021, změny jsou uvedeny v přílohách tohoto 
materiálu 

 
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0206/21  
Přerušení činnosti školních družin p ři základních školách 
  
Usnesení číslo: 5100/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přerušením provozu školních družin při základních školách, zřízených městským obvodem 
Ostrava-Jih ve školním roce 2021/2022, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0207/21  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava- Dubina, 
A. Gavlase 12A, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 5101/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové 
organizace, se sídlem A. Gavlase 182/12A, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 75029880 v celkové 
hodnotě 249 586,80 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: PaedDr. Jana Navrátilová, T: 29.10.2021
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0208/21  
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava- Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 5102/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s přijetím věcného daru v hodnotě 9 999 Kč do vlastnictví Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace, se sídlem Provaznická 831/64, 700 30 Ostrava-
Hrabůvka, IČO 70978310, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0209/21  
Změna odpisových plán ů a rozpo čtů na rok 2021 p říspěvkových organizací 
  
Usnesení číslo: 5103/RMOb-JIH/1822/89 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2021 

- Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, dle předložené 
důvodové zprávy 
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- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70978361, 
dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, dle předložené důvodové 
zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, dle předložené důvodové zprávy

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, dle předložené důvodové zprávy 

  
2) schvaluje 
  

změnu rozpočtu na rok 2021 

Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace, se sídlem 
Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČO 75029839, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 2 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace, 
se sídlem Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 75029863, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 17 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizace, 
se sídlem Krestova 1387/36A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 70631743, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 16 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, 
příspěvkové organizace, se sídlem Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
IČO 70978361, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 149 tis. Kč, 
dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace, 
se sídlem V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina, IČO 70631751, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 37 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, se sídlem 
Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978387, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 4 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jugoslávská 2906/23, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70978344, a to zvýšením plánovaných 
nákladů na odpisy majetku ve výši 3 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0212/21  
Smlouva o provozování, provád ění údržby a oprav elektrického za řízení trafostanice 
OS_9068 Dubina-Kryté sportovišt ě Dubina 
  
Usnesení číslo: 5104/RMOb-JIH/1822/89 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení trafostanice 
OS_9068 objektu Kryté sportoviště Dubina, ul. Horní 287/81, Ostrava-Dubina umístěné 
na parc. č. 71/144, k.ú. Dubina u Ostravy se zhotovitelem ČEZ Energetické služby, s.r.o., 
IČO 27804721, se sídlem Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice 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: 29.10.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0219/21  
Pronájem byt ů v bytovém seniorském dom ě na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 5105/RMOb-JIH/1822/89 

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. 4 - XXXXXX XXXXX , 
nar. XXXXXX, Tylova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

2. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, 4. NP, č. b. 49 - XXXXX XXXXXX , 
nar. XXXXXXXX, Pavlovova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

3. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, 0+2, 6. NP, č. b. 82 - XXXXXXXXX XXXXX , 
nar. XXXXXXXX, Krasnoarmejců XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0220/21  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-H rabůvka 
  
Usnesení číslo: 5106/RMOb-JIH/1822/89 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 191/19/OBH (ag.č. S/1140/2019/OBH) 
ze dne 15.11.2019, ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 
420,675 m2 v II. NP objektu č.p. 1492, který je součástí pozemku p.č.st. 1800/9 v k.ú. Hrabůvka, 
adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, uzavřené se společností BenFalco.cz s.r.o., 
IČO 03188019, se sídlem Zengrova 480/27, Ostrava-Vítkovice, s účelem užívání provozování 
fitcentra, s výší nájemného 1 140,07 Kč/m2/rok, na dobu určitou jednoho roku s možností 
prolongace formou dodatku, a to z důvodu prodloužení doby nájmu na dobu určitou dvou let 
od 18.11.2021 do 17.11.2023 za stejných podmínek stanovených v nájemní smlouvě, 
dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0222/21  
Pověření odboru bytového a ostatního hospodá řství k rozhodování o ud ělení souhlasu 
s instalací a provozem schodiš ťové plošiny/seda čky v bytových domech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 5107/RMOb-JIH/1822/89 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) svěřuje 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství rozhodování o instalaci a provozu schodišťové 
plošiny/sedačky v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

  
2) schvaluje 
  

s účinností od 18.10.2021 

- vzorové znění souhlasu s instalací a provozem schodišťové plošiny/sedačky - ve znění přílohy 
č. 1 

- vzorové znění souhlasu s provozem schodišťové plošiny/sedačky - ve znění přílohy č. 2, 

dle důvodové zprávy 
  
3) zmocňuje 
  

s účinností od 18.10.2021 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podepisování 
souhlasů s instalací a provozem schodišťové plošiny/sedačky v bytových domech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0223/21  
Žádost o uzav ření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu n a ulici Husarova 63, 
Ostrava-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 5108/RMOb-JIH/1822/89 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  uzavřít dohodu o splátkách s Ditou Hejníkovou, IČO 48714119, se sídlem 

Zdeňka Vavříka 1029/17, Ostrava-Bělský Les, která na základě nájemní smlouvy 
č.2/b/032/128/99 (ag.č. S/1609/15/OBH) ze dne 26.04.1999, ve znění dodatků, nájemcem 
prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 63, který je součástí pozemku p.č. 552 
v k.ú. Výškovice u Ostravy, adresní místo Husarova 63/89, Ostrava-Výškovice, na úhradu 
dlužného nedoplatku vyúčtování služeb za rok 2020, dlužného nájemného a záloh na služby 
spojené s užíváním prostoru za období od 04/2021 do 09/2021 v celkové výši 31 446 Kč formou 
pravidelných měsíčních splátek ve výši 3 000 Kč, a to po dobu 10 měsíců, poslední 11. splátka 
je stanovena ve výši 1 446 Kč, 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: 30.11.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0225/21  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy uzav řené na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Svornosti, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 5109/RMOb-JIH/1822/89 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 202/19/OBH (ag.č. S/1117/2019/OBH) 
ze dne 11.11.2019, na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu bez č.p., který je 
součástí pozemku p.č.st. 3202 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, uzavřené s Ing. Lucií 
Foltýnkovou, IČO 63734524, se sídlem Svornosti 57/57, Ostrava-Zábřeh, z důvodu změny doby 
trvání nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou 5 let, dle důvodové zprávy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0062/21 
Dodatek č. 3 k SoD S/0333/2021/INV na dílo “Vým ěna rozvod ů elekt řiny, vody, plynu, 
odpady, topení v ZŠ Še říkova; I.Etapa - vým ěna elektroinstalace a související stavební 
práce” 
  
Usnesení číslo: 5110/RMOb-JIH/1822/89 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0333/2021/INV ze dne 28.04.2021 
se zhotovitelem NH stavby s.r.o., Palkovice 158, 739 41, IČO: 28980697 na realizaci VZ 12.21 
na stavbu „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I.Etapa -
výměna elektroinstalace a související stavební práce” v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu 
položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprováděných prací. Na základě 
předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se snižuje cena 
díla 9 119 740,85 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 53 822,18 Kč bez DPH na konečnou 
částku 9 065 918,67 Kč bez DPH 

 
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0333/2021/INV na realizaci VZ 12.21 na stavbu „Výměna 
rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I.Etapa - výměna elektroinstalace 
a související stavební práce” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 20.10.2021
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0185/21 
Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) –
VZ 60.20 DNS „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu 
Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 5111/RMOb-JIH/1822/89 

OVZ 

k usnesení č. 4730/RMOb-JIH/1822/82 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným 
v DNS VZ 60.20 Dynamický nákupní systém VZ 60.20 DNS „Provádění oprav v bytech 
ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za III. čtvrtletí roku 2021, a to: 
- 132/2021 Oprava volného bytu č. 61, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 136/2021 Oprava volného bytu č. 78, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 139/2021 Oprava obsazeného bytu č. 50, Břenkova 7/2974, Ostrava - Zábřeh, 
- 140/2021 Oprava volného bytu č. 3, Jubilejní 32/292, Ostrava-Hrabůvka, 
- 141/2021 Oprava volného bytu č. 1, Volgogradská 165/2382, Ostrava-Zábřeh, 
- 142/2021 Oprava obsazeného bytu č. 9, Volgogradská 145/2435, Ostrava-Zábřeh, 
- 143/2021 Oprava obsazeného bytu č. 32, V. Košaře 3/123, Ostrava - Dubina, 
- 144/2021 Oprava obsazeného bytu č. 45, Břenkova 7/2974, Ostrava - Zábřeh, 
- 145/2021 Oprava obsazeného bytu č. 4, Volgogradská 2414/82, Ostrava-Zábřeh, 
- 146/2021 Oprava obsazeného bytu č. 10, Volgogradská 2393/117, Ostrava-Zábřeh, včetně 
výměny bytového jádra, 
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- 147/2021 Oprava volného bytu č. 1, Jubilejní 47/305, Ostrava-Hrabůvka, 
- 148/2021 Oprava volného bytu č. 1, Zlepšovatelů 8/553, Ostrava-Hrabůvka, 
- 149/2021 Oprava volného bytu č. 10, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 150/2021 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 151/2021 Oprava obsazeného bytu č. 7, Břenkova 7/2974, Ostrava - Zábřeh, 
- 152/2021 Oprava obsazeného bytu č. 12, Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 153/2021 Oprava volného bytu č. 58, V. Košaře 3/123, Ostrava - Dubina, 
- 154/2021 Oprava volného bytu č. 50, Horymírova 123/3063, Ostrava-Zábřeh, 
- 155/2021 Oprava obsazeného bytu č. 56, Břenkova 7/2974, Ostrava - Zábřeh, 
- 156/2021 Oprava volného bytu č. 45, Plzeňská 10/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 157/2021 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 88/2413, Ostrava-Zábřeh, 
- 158/2021 Oprava volného bytu č. 21, Horymírova 4/2975, Ostrava – Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 159/2021 Oprava obsazeného bytu č. 24, Výškovická 151/446, Ostrava-Výškovice, 
- 161/2021 Oprava volného bytu č. 28, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 162/2021 Oprava volného bytu č. 3, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 163/2021 Oprava volného bytu č. 8, Čujkovova 7/1708, Ostrava - Zábřeh, 
- 164/2021 Oprava volného bytu č. 14, P. Lumumby 10/2329, Ostrava-Zábřeh, včetně bytového 
jádra, 
- 165/2021 Oprava obsazeného bytu č. 15, P. Lumumby 20/2341, Ostrava-Zábřeh, včetně 
výměny bytového jádra, 
- 166/2021 Oprava volného bytu č. 53, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 167/2021 Oprava volného bytu č. 2, Volgogradská 2461/18, Ostrava-Zábřeh, 
- 168/2021 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh, 
- 169/2021 Oprava volného bytu č. 5, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 170,171,172,202/2021 Oprava volných bytů č. 2, č. 20, č. 27, č. 4, Čujkovova 29/1718, Ostrava 
- Zábřeh, 
- 173-185/2021 Oprava volných bytů č. 38, č. 40, č. 42, č. 45, č. 47, č. 48, č. 50, č. 55, č. 57, 
č. 58, č. 59, č. 61, č. 62, Čujkovova 29/1718, Ostrava - Zábřeh, 
- 186-196/2021 Oprava volných bytů č. 70, č. 66, č. 68, č. 72, č. 73, č. 74, č. 79, č. 87, č. 89, 
č. 92, č. 95, Čujkovova 29/1718, Ostrava - Zábřeh, 
- 197/2021 Oprava volného bytu č. 3, Dr. Šavrdy 17/3028, Ostrava-Bělský Les, 
- 198/2021 Oprava volného bytu č. 18, Markova 16/2947, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 199/2021 Oprava volného bytu č. 16, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 
- 200/2021 Oprava volného bytu č. 4, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh, 
- 201/2021 Oprava volného bytu č. 1, Rodimcevova 25/2055, Ostrava-Zábřeh, 
- 203/2021 Oprava volného bytu č. 14, Hasičská 1/114, Ostrava-Hrabůvka, 
- 204/2021 Oprava obsazeného bytu č. 1, Kischova 10/2339, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 205/2021 Oprava obsazeného bytu č. 5, Kischova 12/2338, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 206/2021 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 49/2286, Ostrava-Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 207/2021 Oprava volného bytu č. 2, V. Vlasákové 2/966, Ostrava Bělský Les, 
- 208/2021 Oprava volného bytu č. 4, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
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- 209/2021 Oprava volného bytu č. 16, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 210/2021 Oprava volného bytu č. 7, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh, vč. bytového jádra, 
- 211/2021 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 212/2021 Oprava volného bytu č. 42, Horymírova 4/2975, Ostrava – Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 214/2021 Oprava volného bytu č. 28, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 216/2021 Oprava volného bytu č. 5, Volgogradská 20/2462, Ostrava-Zábřeh, 
- 217/2021 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 88/2413, Ostrava-Zábřeh, 
- 218/2021 Oprava volného bytu č. 21, Horymírova 4/2975, Ostrava – Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
 
- 220/2021 Oprava volného bytu č. 5, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 221/2021 Oprava volného bytu č. 53, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 222/2021 Oprava volného bytu č. 3, Dr. Šavrdy 17/3028, Ostrava-Bělský Les, 
- 223/2021 Oprava volného bytu č. 11, Fr. Formana 55/275, Ostrava-Dubina, 
- 224/2021 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh, 
- 225/2021 Oprava volného bytu č. 14, P. Lumumby 10/2329, Ostrava-Zábřeh, vč. bytového 
jádra, 
- 226/2021 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 49/2286, Ostrava-Zábřeh, vč. výměny bytového 
jádra, 
- 227/2021 Oprava volného bytu č. 1, Rodimcevova 25/2055, Ostrava-Zábřeh, 
- 228/2021 Oprava volného bytu č. 16, Výškovická 153/447, Ostrava-Výškovice, 
- 229/2021 Oprava volného bytu č. 16, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 230/2021 Oprava volného bytu č. 2, Edisonova 21/380, Ostrava-Hrabůvka, 
- 231/2021 Oprava volného bytu č. 58, Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 232/2021 Oprava volného bytu č. 3, Letecká 16/358, Ostrava-Hrabůvka, 
- 233/2021 Oprava volného bytu č. 4, Tarnavova 8/3016, Ostrava-Zábřeh, 
- 234/2021 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 235/2021 Oprava volného bytu č. 1, Volgogradská 26/2457, Ostrava-Zábřeh, 
- 236/2021 Oprava volného bytu č. 5, Odborářská 68/675, Ostrava-Hrabůvka, 
- 237/2021 Oprava volného bytu č. 7, Jiskřiček 12/2214, Ostrava-Zábřeh, vč. bytového jádra, 
- 238/2021 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh, 
- 239/2021 Oprava volného bytu č. 4, Odborářská 70/676, Ostrava-Hrabůvka, 
- 241/2021 Oprava volného bytu č. 48, Plzeňská 8/2619, Ostrava-Zábřeh, 
- 242/2021 Oprava volného bytu č. 5, Volgogradská 20/2462, Ostrava-Zábřeh, 
- 243/2021 Oprava volného bytu č. 6, Volgogradská 88/2413, Ostrava-Zábřeh, 
- 244,245/2021 Oprava volných bytů č. 2 a č. 4, Čujkovova 29/1718, Ostrava - Zábřeh, 
- 246,247/2021 Oprava volných bytů č. 20 a č. 27, Čujkovova 29/1718, Ostrava - Zábřeh, 
- 248-253/2021 Oprava volných bytů č. 38,č. 40,č. 42,č. 45,č. 47,č. 48, Čujkovova 29/1718, 
Ostrava - Zábřeh, 
- 254-260/2021 Oprava volných bytů č. 50,č. 55,č. 57,č. 58,č. 59,č. 61,č. 62, Čujkovova 29/1718, 
Ostrava - Zábřeh, 
- 261-267/2021 Oprava volných bytů č. 66,č. 68,č. 70,č. 72,č. 73,č. 74,č. 79, Čujkovova 29/1718, 
Ostrava - Zábřeh, 
- 268-271/2021 Oprava volných bytů č. 87,č. 89,č. 92,č. 95, Čujkovova 29/1718, Ostrava -
Zábřeh, 
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- 272/2021 Oprava volného bytu č. 28, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 273/2021 Oprava volného bytu č. 3, Dr. Šavrdy 17/3028, Ostrava-Bělský Les, 
- 274/2021 Oprava volného bytu č. 11, Fr. Formana 55/275, Ostrava-Dubina, 
- 275/2021 Oprava volného bytu č. 53, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 276/2021 Oprava volného bytu č. 48, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh, 
- 277/2021 Oprava volného bytu č. 10, Volgogradská 94/2375, Ostrava-Zábřeh, 
- 278/2021 Oprava volného bytu č. 7, P. Lumumby 6/2261, Ostrava-Zábřeh, 
- 279/2021 Oprava volného bytu č. 94, Čujkovova 31/1719, Ostrava - Zábřeh, 
- 280/2021 Oprava volného bytu č. 18, J. Škody 4/183, Ostrava-Dubina, 
- 281/2021 Oprava volného bytu č. 8, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh, 
- 282/2021 Oprava volného bytu č. 21, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh, 
- 283/2021 Oprava volného bytu č. 63, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh, 
- 284/2021 Oprava obsazeného bytu č. 74, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
- 285/2021 Oprava volného bytu č. 21, Horymírova 4/2975, Ostrava – Zábřeh, včetně výměny 
bytového jádra, 
- 286/2021 Oprava volného bytu č. 28, V. Košaře 4/125, Ostrava-Dubina, 
- 287/2021 Oprava volného bytu č. 53, V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina, 
- 289/2021 Oprava volného bytu č. 69, Čujkovova 32/1737, Ostrava-Zábřeh, 
- 290/2021 Oprava volného bytu č. 75, Čujkovova 29/1718, Ostrava - Zábřeh, 
- 291/2021 Oprava volného bytu č. 38, Horymírova 125/3064, Ostrava-Zábřeh, 
- 292/2021 Oprava volného bytu č. 11, Fr. Formana 55/275, Ostrava-Dubina, 
- 293/2021 Oprava volného bytu č. 11, Volgogradská 2458/28, Ostrava-Zábřeh, 
- 294/2021 Oprava volného bytu č. 9, V. Vlasákové 17/963, Ostrava-Bělský Les, 
- 295/2021 Oprava volného bytu č. 10, Volgogradská 94/2375, Ostrava-Zábřeh, 
- 296/2021 Oprava volného bytu č. 9, Svornosti 49/2286, Ostrava-Zábřeh, vč. bytového jádra, 
- 297/2021 Oprava volného bytu č. 8, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Zábřeh, 
- 298/2021 Oprava volného bytu č. 67, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh, 
- 299/2021 Oprava volného bytu č. 25, Čujkovova 29/1718, Ostrava-Zábřeh 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0218/21 
Souhrnná zpráva (ve řejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 37.20 Dynamický 
nákupní systém Inženýrsko- investorská činnost a stavebn ě technický dozor investora 
při realizaci stavebních a jiných prací 
  
Usnesení číslo: 5112/RMOb-JIH/1822/89 

OVZ 

k usnesení č. 3343/RMOb-JIH/1822/56 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
1) bere na vědomí 
  

zprávy o otevření, o posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v rámci 
DNS VZ 37.20 „Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” dle § 141 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za III. čtvrtletí 
roku 2021, a to: 
-VZ 28.2021 TDI na realizaci stavby Rekonstrukce BD Mládeže 507/12, Ostrava Hrabůvka 
-VZ 49.2021 TDI na realizaci stavby Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava 
Jih (ul. Jugoslávská) 
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-VZ 50.2021 TDI na výměnu osobního výtahu v objektu Fr. Formana 13, Ostrava Dubina 
-VZ 51.2021 TDI na opravu volného bytu č. 42, Horymírova 4/2975 Ostrava Zábřeh, včetně 
výměny bytového jádra 
-VZ 52.2021 TDI na opravu volného bytu č. 2, Volgogradská 18/2461,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 53.2021 TDI na opravu volného bytu č. 11, Volgogradská 28/2458,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 54.2021 TDI na opravu volného bytu č. 53, V. Košaře 5/124 Ostrava Dubina, vč. bytového 
jádra 
-VZ 55.2021 TDI na opravu volného bytu č. 14, P. Lumumby 10/2329, Ostrava Zábřeh, 
vč. bytového jádra 
-VZ 56.2021 TDI na realizaci stavby Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava-Zábřeh 
-VZ 57.2021 TDI na opravu volného bytu č. 1, Volgogradská 165/2382,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 58.2021 TDI na opravu volného bytu č. 8, Volgogradská 86/2412,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 59.2021 TDI na opravu volného bytu č. 44, Lumírova 7/487 Ostrava Výškovice, vč. výměny 
bytového jádra 
-VZ 60.2021 TDI na opravu volného bytu č. 6, Volgogradská 88/2413,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 61.2021 TDI na opravu volného bytu č. 28, V. Košaře, 4/125, Ostrava Dubina, vč. bytového 
jádra 
-VZ 62.2021 TDI na opravu volného bytu č. 21, Horymírova 4/2975, včetně výměny bytového 
jádra 
-VZ 63.2021 TDI na opravu volného bytu č. 9, Svornosti 49/2286, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
-VZ 64.2021 TDI na opravu volného bytu č. 18, Markova 16/2947, Ostrava Zábřeh, včetně 
výměny bytového jádra 
-VZ 65.2021 TDI na realizaci stavby Vybudování parkovacích míst na ul. Lužická, p. p. č. 793/1, 
k. ú. Výškovice u Ostravy 
-VZ 66.2021 TDI na opravu volného bytu č. 16, B. Četyny 2/930, Ostrava-Bělský Les, 
vč. bytového jádra 
-VZ 67.2021 TDI na opravu volného bytu č. 7, Jiskřiček 12/2214, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
-VZ 68.2021 TDI na opravu volného bytu č. 1, Volgogradská 165/2382,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 69.2021 TDI na opravu volného bytu č. 5, Volgogradská 20/2462,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 70.2021 TDI na realizaci stavby Celková revitalizace MŠ A. Gavlase, Ostrava Dubina 
-VZ 71.2021 TDI na realizaci stavby Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, 
p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka 
-VZ 72.2021 TDI na opravu volného bytu č. 28, V. Košaře 4/125, Ostrava Dubina, vč. bytového 
jádra 
-VZ 73.2021 TDI na realizaci stavby Chodník podél ul. Kotlářové v Ostravě Zábřehu 
-VZ 75.2021 TDI na realizaci stavby Vybudování parkovacích stání na ul. Kaminského, 
parc. č. 73/1 a 71/3, k. ú. Dubina u Ostravy 
-VZ 76.2021 TDI na realizaci stavby Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu 
tělocvičny objektu 29. dubna 259/33, Ostrava Výškovice 
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-VZ 77.2021 TDI na realizaci stavby Modernizace kamerového systému v budovách radnice 
městského obvodu Ostrava Jih 
-VZ 78.2021 TDI na realizaci stavby Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská 
-VZ 79.2021 TDI na opravu volného bytu č. 9, Svornosti 49/2286, Ostrava Zábřeh, vč. bytového 
jádra 
-VZ 80.2021 TDI na Opravu volného bytu č. 16, Výškovická 153/447, Ostrava Výškovice 
-VZ 81.2021 TDI na Opravu volného bytu č. 2, V. Vlasákové 2/966, Ostrava Bělský Les 
-VZ 82.2021 TDI na výměnu osobního výtahu 900 kg, v domě na ul, Plzeňská 8/2619, 
Ostrava Zábřeh 
-VZ 83.2021 TDI na opravu volného bytu č. 1, Volgogradská 26/2457,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 84.2021 TDI na opravu rozvodů el. silnoproudu v objektu Provaznická 62, 
Ostrava Hrabůvka 
-VZ 85.2021 TDI na opravu volného bytu č. 6, Volgogradská 88/2413,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 86.2021 TDI na opravu volného bytu č. 16, B. Četyny 2/930, Ostrava Bělský Les, 
vč. bytového jádra 
-VZ 87.2021 TDI na opravu volného bytu č. 10, Volgogradská 94/2375,Ostrava Zábřeh, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 88.2021 TDI na realizaci stavby Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu 
tělocvičny objektu 29. dubna 259/33, Ostrava Výškovice 
-VZ 89.2021 TDI na realizaci stavby Modernizace kamerového systému v budovách radnice 
městského obvodu Ostrava-Jih 
-VZ 90.2021 TDI na Opravu volného bytu č. 16, Výškovická 153/447, Ostrava Výškovice 
-VZ 91.2021 TDI na Opravu volného bytu č. 2, V. Vlasákové 2/966, Ostrava Bělský Les 
-VZ 92.2021 TDI na realizaci stavby ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava Zábřeh, výměna výtahu 
budovy školní jídelny 
-VZ 93.2021 TDI na realizaci stavby MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh, oprava oplocení a chodníků 
vč. vybudování přírodní zahrady 
-VZ 94.2021 TDI na opravu volného bytu č. 58, Lumírova 7/487, Ostrava Výškovice, 
vč. výměny bytového jádra 
-VZ 95.2021 TDI na výměnu osobních výtahů 2 x 900 kg a 2 x 1125 kg v bytových domech 
Výškovická 151/446 a 153/447, Ostrava Výškovice 
-VZ 96.2021 TDI na Opravu volného bytu č. 2, V. Vlasákové 2/966, Ostrava Bělský Les 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0221/21 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 86.21 
„Provád ění instalatérských a topená řských prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 5113/RMOb-JIH/1822/89 

OVZ 

k usnesení č. 5000/RMOb-JIH/1822/85 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
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zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 86.21 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ a o uzavření rámcové 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TOKKRA Servis s.r.o., Václava Jiřikovského 150/5, 
700 30 Ostrava - Dubina, IČO: 29461022, za nabídkovou cenu 212 Kč bez DPH za 1 hod. práce 
s dobou trvání rámcové smlouvy o dílo od 01.01.2022 do 31.12.2022 nebo do dosažení 
maximální výše celkového plnění 5 900 000 Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností 
nastane dříve, a s počtem 3 zaměstnanců vlastních nebo poddodavatelů se znevýhodněním 
na trhu práce, kteří se budou přímo podílet na realizaci veřejné zakázky 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 86.21 
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.10.2021
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh rámcové smlouvy o dílo k podpisu starostovi 
městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce VZ 86.21 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.11.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0077/21 
Oznámení o zm ěně úrokové sazby 
  
Usnesení číslo: 5114/RMOb-JIH/1822/89 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

se změnou úrokové sazby u vkladového účtu č. 3900068098/5800 vedeného u J&T Banky, a.s., 
se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČO 47115378, a to s účinností od 04.10.2021 
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: 29.10.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0078/21 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 39/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 5115/RMOb-JIH/1822/89 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření č. 39/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, kterým se:

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 689 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 2 689 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0229/21 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 87.21 
„Dodávka stolních po čítačů 2021“ 
  
Usnesení číslo: 5116/RMOb-JIH/1822/89 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 87.21 
„Dodávka stolních počítačů 2021“ 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. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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náhradníci členů: 
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Pavlína Polášková, členka zastupitelstva městského obvodu 

náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky VZ 87.21 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní 
smlouvy u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.11.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0224/21 
Vylou čení vybraného dodavatele (podlimitní VZ na služby, zjednodušené podlimitní 
řízení) - VZ 78.21 „Dodání, v četně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 20 23” 
  
Usnesení číslo: 5117/RMOb-JIH/1822/89 

OVZ 

k usnesení č. 5081/RMOb-JIH/1822/88 
k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 27846717, 
u podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby a distribuce, 
zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 2023” 
podle § 122 odst. 7 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 
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2) rozhodla 
  

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu uplatnit právo na plnění z jistoty 
poskytnuté účastníkem zadávacího řízení Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 27846717, ve výši 20 000 Kč u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského obvodu 
Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 2023” podle § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky 
VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih 
- Jižní listy v letech 2022 a 2023” vyplývající z usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.10.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
4) ukládá 
  

odboru právnímu zabezpečit všechny potřebné úkony vedoucí ke splnění oznamovací povinnosti 
podle § 42 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 05.11.2021
 tajemník 

 
 


