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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 14.02.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

0328/RMOb-JIH/1822/8 SOC/RMOb/00
04/19 

Žádost o peněžní dar 

0329/RMOb-JIH/1822/8 OFR/RMOb/00
13/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 7/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0330/RMOb-JIH/1822/8 OFR/RMOb/00
07/19 

Oprava schváleného rozpočtu městského obvodu 
Ostrava-Jih na rok 2019 

0331/RMOb-JIH/1822/8 OFR/RMOb/00
12/19 

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0332/RMOb-JIH/1822/8 ODK/RMOb/00
06/19 

Předání studie pod názvem “Cyklostezka a chodník 
vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou” 
statutárnímu městu Ostrava 

0333/RMOb-JIH/1822/8 ODK/RMOb/00
03/19 

Svěření majetku do správy Technických služeb 
Ostrava-Jih, příspěvková organizace 

0334/RMOb-JIH/1822/8 SOC/RMOb/00
05/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0335/RMOb-JIH/1822/8 SOC/RMOb/00
07/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

0336/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
33/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

0337/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
24/19 

Pronájem náhradního bytu a uzavření smluv 
o ubytování 

0338/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
29/19 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření 
ve městě Ostrava“ 

0339/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
23/19 

Souhlas s podnájmem části prostor sloužících 
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

0340/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
02/19 

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

0341/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
19/19 

Schválení zápočtu proinvestovaných nákladů 
do nájemného – Mjr. Nováka 1455/34, pavilón B, 
Ostrava-Hrabůvka 

0342/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
26/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
Sequel team s.r.o. v pronajatém prostoru 
na ul. Rodimcevova 2060/22, Ostrava-Zábřeh 

0343/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
30/19 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostor sloužících podnikání v objektu 
na ul. Čujkovova 3145/40a, O.-Zábřeh 

0344/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
20/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém 
domě na ul. Provaznická 32, Ostrava-Hrabůvka 

0345/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
36/19 
 

Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 5/032/75/10 
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0346/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
31/19 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy 
na pronájem prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 

0347/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
18/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
DOPRAVA FILÍK s.r.o. v bytovém domě 
na ul. Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les 

0348/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
22/19 

Pronájem garáže č. 2 v bytovém domě 
na ul. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka 

0349/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
25/19 

Pronájem části střechy bytového domu V. Košaře 
124/5, Ostrava-Dubina 

0350/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
27/19 

Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém domě 
na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 

0351/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
35/19 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení 
nájmu) 

0352/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
32/19 

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
na pronájem prostorů v objektu na ul. 29. dubna 
259/33, O.-Výškovice 

0353/RMOb-JIH/1822/8 OBH/RMOb/00
38/19 

Souhlas se změnou účelu užívání části objektu 
na ul. Patrice Lumumby č.pop. 2717, k.ú. Zábřeh 
nad Odrou 

0354/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
44/19 

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

0355/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
33/19 

Záměr na pronájem části pozemku a stanovisko 
k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Horní 

0356/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
35/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Klegova 

0357/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
38/19 

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

0358/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
37/19 

Návrh na odejmutí svěřených pozemků v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Horní 

0359/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
46/19 

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

0360/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
27/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 

0361/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
26/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Moravská x Knejzlíkova 
x Komarovova 

0362/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
42/19 

Stanovisko k záměru prodeje Rekreačního střediska 
Skalice u Frýdku-Místku 

0363/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
41/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Skleníku 

0364/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
31/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

0365/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
32/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita – Korýtko, Při Hůře 

0366/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
40/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Samoljovova 
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0367/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
45/19 

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

0368/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
14/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti 
v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Martínka 

0369/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
51/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka 

0370/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
29/19 

Žádost o svěření pozemků v k. ú. Výškovice 
u  Ostravy, ul. Proskovická 

0371/RMOb-JIH/1822/8 OMJ/RMOb/00
50/19 

Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Edisonova 

0372/RMOb-JIH/1822/8 ODK/RMOb/00
09/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin a keřových skupin 

0373/RMOb-JIH/1822/8 ODK/RMOb/00
08/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením 
dřevin a keřových skupin 

0374/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
06/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 
příspěvkových organizací škol 

0375/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
07/19 

Změna hodnot movitého majetku předaného 
k hospodaření a změna úplného znění přílohy č. 3 
ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře 

0376/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
09/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

0377/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
10/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 
Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 

0378/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
11/19 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských 
školách 

0379/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
13/19 

Převod přebytečného majetku 

0380/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
08/19 

Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na zabezpečení 
prevence kriminality městského obvodu 
Ostrava-Jih pro rok 2019 

0381/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
04/19 

Změna platového stupně ředitelce Základní školy 
Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace 

0382/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
12/19 

Změna platové třídy a příplatku za vedení řediteli 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
A.Kučery 20, příspěvkové organizace 

0383/RMOb-JIH/1822/8 OSK/RMOb/00
14/19 

Změna příplatku za vedení řediteli Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkové organizace 

0384/RMOb-JIH/1822/8 OPR/RMOb/00
04/19 

Hromadný odpis pohledávek po zemřelých 

0385/RMOb-JIH/1822/8 OPR/RMOb/00
05/19 
 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení 
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0386/RMOb-JIH/1822/8 OPR/RMOb/00
02/19 

Vyhodnocení vyřizování stížností, žádostí, podnětů 
a petic za období 01.01.-31.12.2018 

0387/RMOb-JIH/1822/8 OPVO/RMOb/0
008/19 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb 

0388/RMOb-JIH/1822/8 OHS/RMOb/00
07/19 

Dodatek č. 2 k Dohodě o součinnosti 
mezi statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů 
Ostrava-Zábřeh a Jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh ze dne 16.05.2003 číslo 
0300775 

0389/RMOb-JIH/1822/8 INV/RMOb/000
8/19 

Investiční záměr č. 25/2018 - Návrh přechodů 
pro chodce na ul. Jugoslávská 

0390/RMOb-JIH/1822/8 INV/RMOb/000
7/19 

Investiční záměry č. 22-24/2018 

0391/RMOb-JIH/1822/8 INV/RMOb/000
9/19 

Seznam smluvních pokut udělených odborem 
investičním za III. a IV. čtvrtletí roku 2018 

0392/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
16/19 

Námitky (zjednodušené podlimitní řízení, 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení 
myčky v ZŠ Mitušova 16“ 

0393/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
18/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného 
DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih” 

0394/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
22/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 147.18 „Oprava 
školní kuchyně včetně pořízení myčky 
v ZŠ Mitušova 16” 

0395/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
28/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 04.19 „Zateplení 
obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh” 

0396/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
26/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 08.19 zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště 
na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh” 

0397/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
29/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 05.19 „Zateplení 
obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy 
Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh” 

0398/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
30/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 12.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového 
domu Mládeže 507/12, Ostrava- Hrabůvka“ 

0399/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
32/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 07.19 „Technické 
zabezpečení voleb EU 2019“ 
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0400/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
33/19 

Rozhodnutí ÚOHS, usnesení ÚOHS a podaný 
rozklad - VZ 100.18 Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků 
na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 
vč. čištění MK 

0401/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
35/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 13.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor 
mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“ 

0402/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
23/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 148.18 „Výměna 
rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních 
zařízení v objektu Tlapákova 17A, 
Ostrava-Hrabůvka” 

0403/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
25/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 149.18 „Oprava 
sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 
11, Ostrava-Zábřeh” 

0404/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
36/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
VZ na služby) - VZ 15.19 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce podchodu 
pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

0405/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
31/19 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 130.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava a vybavení 
kuchyně MŠ Mitušova 6” 

0406/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
37/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 01.19 „Oprava střechy 
na MŠ Tarnavova” 

0407/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
17/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na dodávky) – 
VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, 
MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, 
MŠ Mitušova 4” 

0408/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
34/19 

Vyloučení vybraného dodavatele a zrušení 
ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – 
VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací 
III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území 
MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění 
MK“ 

0409/RMOb-JIH/1822/8 INV/RMOb/001
0/19 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na stavbu 
“Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” 

0410/RMOb-JIH/1822/8 OVZ/RMOb/00
20/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce, užší řízení) - VZ 138.18 
Dynamický nákupní systém „Provádění oprav 
v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih“ 
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0411/RMOb-JIH/1822/8 VSV/RMOb/00
05/19 

Uzavření rámcové hromadné licenční smlouvy 
o veřejném provozování 

0412/RMOb-JIH/1822/8 OPVO/RMOb/0
010/19 

Změna názvu komise Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název 

 OMJ/RMOb/01
22/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného 
břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Srbská 
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 (zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0004/19 
Žádost o pen ěžní dar 
  
Usnesení číslo: 0328/RMOb-JIH/1822/8 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí peněžního daru Domovu Alzheimer Drakov z.ú. se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně 
Darkov, 735 03 Karviná, IČO 024 96 470 ve výši 10 000 Kč na zakoupení speciálních 
pomůcek 

  
2) souhlasí 
  

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

  
3) rozhodla 
  

uzavřít upravenou darovací smlouvu dle přílohy č. 2 

  
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0013/19 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 7/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0329/RMOb-JIH/1822/8 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 4357, pol. 5229 o 10 tis. Kč 

b) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 16 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 4, § 6320, pol. 5163 o 16 tis. Kč 

c) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 357 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171 o 3 357 tis. Kč 
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d) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 3 252 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3xxx, pol. 5xxx o 3 147 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4349, pol. 52xx o 105 tis. Kč 

e) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 226 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 5171, UZ 12 o 90 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3722, pol. 5137, UZ 12 o 10 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ1, § 36xx, pol. 6121, UZ 12 o 384 tis. Kč, 
  ORG dle bodu e) důvodové zprávy, předloženého materiálu 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 5137, UZ 12 o 1 650 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 4356, pol. 5222, UZ 12 o 92 tis. Kč 

2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 21.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0007/19 
Oprava schváleného rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0330/RMOb-JIH/1822/8 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit opravu schváleného rozpočtu městského 
obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu, spočívající ve 

- snížení neinvestičního transferu ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na pol. 4112 
o 2 088 tis. Kč 
- snížení rozpočtové rezervy na § 6409, pol. 5901 o 2 088 tis. Kč 

- snížení účelové rezervy na krizové stavy § 5212, pol. 5901 o 898 tis. Kč 
- zvýšení rezervy na krizová opatření § 5213, pol. 5903 o 898 tis. Kč  

2) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit rozpočet městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 po opravě dle příloh č.1-5 v členění: 
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příjmy celkem          931 612 tis. Kč 
financování             297 700 tis. Kč 
zdroje celkem         1 229 312 tis. Kč 
běžné výdaje            960 828 tis. Kč 
kapitálové výdaje       268 484 tis. Kč 
výdaje celkem         1 229 312 tis. Kč  

3) ukládá 
  

místostarostovi městského obvodu předložit zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih 
materiál ke schválení opravy rozpočtu dle bodů 1) a  2) předloženého materiálu 

 Vyřizuje: Ing. Otakar Šimík, T: 07.03.2019
 místostarosta 

 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0012/19 
Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0331/RMOb-JIH/1822/8 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

odpisový plán městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0006/19  
Předání studie pod názvem “Cyklostezka a chodní k vedoucí podchodem pod ulicí 
Místeckou” statutárnímu m ěstu Ostrava 
  
Usnesení číslo: 0332/RMOb-JIH/1822/8 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s bezúplatným převodem studie pod názvem “Cyklostezka a chodník vedoucí 
pod ul. Místeckou” zpracované společností VS projekt, s.r.o. statutárnímu městu Ostrava, 
dle předloženého materiálu 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0003/19  
Svěření majetku do správy Technických služeb Ostrava-Ji h, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 0333/RMOb-JIH/1822/8 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o svěření  tří nástaveb pro pracovní stroj MULTICAR M31C, tří nástaveb pro zametací stroj 
Hako Citymaster 1250 C a jednoho kloubového nakladače s nástavbami Avant 635 do správy 
Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace, IČO 66739331, dle předloženého 
materiálu 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0005/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0334/RMOb-JIH/1822/8 

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 125, 0+1, I. kat., č. b. 41 

XXXXXXXXX XXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka XXXXXXX 

  
(zn. předkl.) 

SOC/RMOb/0007/19 
Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0335/RMOb-JIH/1822/8 

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 123, 1+1, I. kat., č. b. 57 

XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX nar. XXXXX XXXX, bytem Ostr ava-Hrabůvka, 
Kašparova XXXXXXX 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0033/19  
Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 
  
Usnesení číslo: 0336/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

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

a) Václava Košaře 122/1, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 58 - XXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana  XXXXXX, Ostrava-Dubina 

b) Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 2 - XXXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, P. Lumumby XXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

c) Stadická 1369/3, Ostrava-Hrabůvka, 1+3, standard, č. b. 40 - XXXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Jugoslávská XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

d) Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 11 - XXXXXXXXX XXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Hulvácká XXXXXXXX Ostrava-Zábřeh 

e) Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. 50 - XXXXXXXX XXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Klimkovická XXXXX, Ostrava-Poruba 

f) Patrice Lumumby 2263/2, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 11 - XXXXXXXXXX 
XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

g) Volgogradská 2435/145, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 4 -  XXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, A. Ku čery XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

h) Volgogradská 2438/139, Ostrava-Zábřeh, 1+2, standard, č. b. 6 -  XXXXXXXX XXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Výškovická XXXXXXX, Ostrava-Výškovice 

i) Jugoslávská 2777/20, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 55 -  XXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Markova XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením za smluvní 
nájemné o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy       
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2. nevybrat žádného ze zúčastněných uchazečů na pronájem bytu 5, ul. Vlasty Vlasákové 
967/4, Ostrava-Bělský Les výběrovým řízením s váznoucím dluhem na základě uzavření 
dohody o přistoupení k dluhu a zveřejnit záměr na pronájem bytu výběrovým řízením 
za smluvní nájemné 

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

a) Františka Formana 276/57, Ostrava-Dubina, 0+1, standard, č. b. 8 - XXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Opavská XXXXXX, Ostrava-Poruba 

b) Plzeňská 2619/8, Ostrava-Zábřeh, 0+1, standard, č. b. 63 - XXXXXXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Krasnoarmejců XXXXXXX, Ostrava-Zábřeh 

v případě odstoupení schváleného uchazeče o pronájem bytu výběrovým řízením v rámci 
nízkonákladového bydlení o dalších uchazečích v pořadí dle důvodové zprávy       

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0024/19  
Pronájem náhradního bytu a uzav ření smluv o ubytování 
  
Usnesení číslo: 0337/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. o pronájmu náhradního bytu na dobu neurčitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o nájmu 
bytu, dle důvodové zprávy 

Dr. Šavrdy 3026/13, Ostrava-Bělský Les, 0+2, standard, č. b. 2 - XXXXXXXXX XXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Dr. Šavrdy XXXXXX, Ostrava-Bělský Les 

2. o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na ul. Hasičská 366/3, Ostrava-Hrabůvka na dobu 
určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o ubytování, dle důvodové zprávy  
a) místnost č. 10 - XXXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, 
Ostrava-Hrabůvka 
b) místnost č. 12 - XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Fr. Formana XXXXXX , 
Ostrava-Dubina 
c) místnost č. 18 - XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Še říková XXXXXX, 
Ostrava-Výškovice 
d) místnost č. 20 - XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Dr. Martínka 
XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0029/19  
Pronájem sociálních byt ů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její 
pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 0338/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

výjimku ze Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn 

  
2) rozhodla 
  

o pronájmu sociálních bytů na dobu určitou s účinností od 01.03.2019 do 31.05.2019, nejdříve 
však s účinností ode dne uzavření notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti 
co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle důvodové zprávy 

1. Patrice Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh, 1+3, standard, č. b. 35 - XXXXXXX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Vlasty Vlasákové XXXXXX, Ostrava-Bělský Les 
 
2. Čujkovova 1737/32, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 3 - XXXXXXXX XX XXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 
 

3. Pavlovova 1628/71, Ostrava-Zábřeh, 1+1, standard, č. b. 37 - XXXXXX XXXXXXXXX , 
nar. XXXXXXXXXX, Horní XXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0023/19  
Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 
1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0339/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání o výměře 90,44 m², v objektu 
č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která 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 městskému obvodu Ostrava-Jih, pro společnost MOMENT Česká 
republika, obecně prospěšná společnost, IČO 29444659, se sídlem Českobratrská 1788/20, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za účelem provozování charitativního obchodu, a to 
za stejných podmínek a nejdéle po dobu trvání nájemního vztahu s nájemcem předmětných 
prostor, společností Chutě života s.r.o., IČO 24813753, se sídlem Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0002/19  
Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 
  
Usnesení číslo: 0340/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou s účinností ode dne 19.02.2019, 
dle důvodové zprávy 

Zlepšovatelů XXXXXX, 1+2, standard, č. b  X 
XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, Zlepšovatel ů XXXXXX, Ostrava-Hrabůvka 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0019/19  
Schválení zápo čtu proinvestovaných náklad ů do nájemného – Mjr. Nováka 1455/34, 
pavilón B, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0341/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

započítat v nájemném skutečně vynaložené náklady na provedení stavebních prací spojených 
se změnou účelu užívání v pronajatých prostorách objektu Mjr. Nováka 1455/34, pavilón B, 
Ostrava-Hrabůvka, který je součástí pozemku parc.č.st.1303, k. ú. Hrabůvka, realizovaných 
nájemcem Čmeláček z.s., IČO: 01668633, se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka, 
v celkové výši 1 206 250 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít se spolkem Čmeláček z.s., IČO: 01668633 se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka nájemní smlouvu v rozsahu dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 6, 
dle důvodové zprávy 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 22.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0026/19 
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti Sequel team s.r.o. v pronajatém 
prostoru na ul. Rodimcevova 2060/22, Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0342/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas s umístěním sídla právnické osoby Sequel team s.r.o., IČO 02344726 jejímž 
jednatelem je XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, v p rostoru sloužícím 
podnikání v objektu k bydlení č.p. 2060, který je součástí pozemku p.č.st. 2176 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, na ul. Rodimcevova č.or. 22, Ostrava-Zábřeh, jehož nájemcem je společnost Sequel 
team s.r.o., IČO 02344726, a to po dobu trvání nájemního vztahu společnosti Sequel team s.r.o. 
k danému prostoru sloužícímu podnikání 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0030/19  
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících 
podnikání v objektu na ul. Čujkovova 3145/40a, O.-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 0343/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/014/842/07 (agendové č. 1021/07/OBH) 
ze dne 19.07.2007, ve znění dodatků, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 
30,73 m2, s výší ročního nájemného 41 496 Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, za účelem užívání jako květinová síň a dárková síň v objektu č. p. 3165, který je 
součástí pozemku p.č.st. 6495 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 3165/40a, 
Ostrava-Zábřeh, a to z důvodu změny nájemce z fyzické osoby podnikající XXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXX 
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX na spole čnost Květiny Vavrošová 
s.r.o., IČO 07799055, se sídlem Podlesí č. ev. 280, Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant, 
dle důvodové zprávy 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0020/19  
Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém dom ě na ul. Provaznická 32, 
Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0344/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na pronájem garáže č. 3 o výměře 23,81 m² v 1. NP bytového domu č.p. 1647, 
který je součástí pozemku p.č.st. 2225 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Provaznická 1647/32, 
Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu 
Ostrava-Jih, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s minimální výší měsíčního 
nájemného 1 223 Kč vč. DPH a s účelem užívání garážování motorového vozidla 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0036/19  
Dodatek č. 2 k servisní smlouv ě č. 5/032/75/10 
  
Usnesení číslo: 0345/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 5/032/75/10 ze dne 01.07.2010 se zhotovitelem 
CubeNet, s.r.o., IČO: 25388207, se sídlem Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
v rozsahu dle předloženého návrhu Přílohy č. 1, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zabezpečit všechny potřebné úkony související 
s uzavřením Dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 5/032/75/10 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0031/19 
Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 0346/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zveřejnit záměr na změnu nájemní smlouvy č. 279/17/OBH (agendové č. S/1112/2017/OBH) 
ze dne 18.10.2017, na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 51 m2, s výší 
nájemného 1 100 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 
prodejny květin a dárkového zboží, v objektu č. p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131 
v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Bohumíra Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, 
a to z důvodu změny v osobě nájemce ze společnosti JEMA CZ s.r.o., IČO 29398550, 
se sídlem Česká 2908/10a, Ostrava-Zábřeh, na společnost Květiny1.cz s.r.o., IČO 07751141, 
se sídlem Česká 2908/10a, Ostrava-Zábřeh, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0018/19  
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti DOPRAVA FILÍK s.r.o. v byto vém 
dom ě na ul. Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 0347/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

udělit souhlas s umístěním sídla právnické osoby DOPRAVA FILÍK s.r.o., IČO: 07747161 
jejímž jednatelem je XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, v bytové 
jednotce č. 69 v bytovém domě na ul. Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-Bělský Les, jejímž 
výlučným nájemcem je XXXX XXXXXXXX XXXXXX, a to po dobu trvání nájemního 
vztahu XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX k dané bytové jednotce a za podmínky, 
že předmět podnikání nebude provozován v místě sídla společnosti 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0022/19  
Pronájem garáže č. 2 v bytovém dom ě na ul. Orá čova 1326/1, Ostrava-Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0348/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

I. o pronájmu garáže č. 2 o výměře 17,44 m² v bytovém domě č.p. 1326, který je součástí 
pozemku p.č.st. 1286 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX na dobu neur čitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem 
garážování motorového vozidla, s výší nájemného 1 601 Kč/měsíc vč. DPH, v rozsahu 
dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy 
do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, 
dle důvodové zprávy 

II. v případě neuzavření nájemní smlouvy ve stanovené lhůtě, uzavřít nájemní smlouvu 
v rozsahu dle schválené vzorové nájemní smlouvy NS 02 s dalším žadatelem v pořadí 
dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0025/19  
Pronájem části st řechy bytového domu V. Koša ře 124/5, Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0349/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

k usnesení č. 0017/RMOb-JIH/1822/1 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy na pronájem části střechy k umístění technologického zařízení a anténního 
systému pro  přenos  signálů veřejné sítě mobilních telefonů u bytového domu s č. pop. 124 
na ul. V. Košaře č. or. 5, Ostrava-Dubina na dobu určitou 5 let, za nájemné ve výši 
83 700 Kč/rok bez DPH, v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OBH/RMOb/0027/19  
Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 274/53, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0350/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu garážového stání č. 9 v objektu k bydlení č.p. 274, který je součástí pozemku 
p.č. 71/119 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a o uzavření 
nájemní smlouvy s XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 
850 Kč/měsíc vč. DPH, za účelem garážování motorového vozidla, v rozsahu dle schválené 
vzorové nájemní smlouvy NS 01, a to za podmínky uzavření nájemní smlouvy do 15 dnů 
od doručení písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové 
zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0035/19 
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 
  
Usnesení číslo: 0351/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o skončení nájmu bytu ke dni 18.02.2019 a o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. XX 
nacházející se ve X. nadzemním podlaží stavby, č. p. XXX, která je součástí pozemku parcelní 
č. XXXXXX - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní 
místo Františka Formana XXXXXX, obec Ostrava, uzavřené dne 19.08.2013 s XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem Františka Formana XXXXXX, 
Ostrava-XXXXXX a trvá na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0032/19  
Uzavření dodatk ů k nájemním smlouvám na pronájem prostor ů v objektu na ul. 29. 
dubna 259/33, O.-Výškovice 
  
Usnesení číslo: 0352/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

1. uzavřít dodatek č. 10 k nájemní smlouvě č. 2/b/014/797/05 (agendové č. 05/1576/OBH) 
ze dne 04.08.2006, ve znění dodatků, uzavřené s nájemcem prostoru sloužícího podnikání 
spolkem Gymnastický klub Vítkovice, z.s., IČO 61988871, se sídlem 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice, v objektu č. p. 259, který je součástí pozemku p.č.1031 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, adresní místo 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, za účelem provozování 
specializované haly pro sportovní gymnastiku, s výší ročního nájemného 120 773 Kč, na dobu 
určitou do 31.12.2023 s tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu zvýšení výměry 
pronajatého prostoru o 20 m2, ve znění Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

2. uzavřít dodatek č. 6 k  nájemní smlouvě č. 2/b/014/311/07 (agendové č. 07/332/OBH) 
ze dne 23.02.2007, ve znění dodatků, uzavřené s  nájemcem prostoru sloužícího podnikání 
společností VONO SPORT s.r.o., IČO 25838911, se sídlem 29. dubna 259/33, 
Ostrava-Výškovice, v objektu č. p. 259, který je součástí pozemku p.č.1031 v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, adresní místo 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice, za účelem užívání jako 
výrobny sportovních potřeb, s výší ročního nájemného 60 168 Kč, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, a to z důvodu snížení výměry pronajatého prostoru o 20 m2, 
ve znění Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

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

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 29.03.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0038/19  
Souhlas se zm ěnou ú čelu užívání části objektu na ul. Patrice Lumumby č.pop. 2717, 
k.ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0353/RMOb-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o vydání souhlasu se změnou účelu užívání nájemní jednotky 1.32 umístěné v 1. NP objektu 
č.p. 2717, který je součástí pozemku parc.č.st. 3564 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou na Bistro-rychlé občerstvení, nájemci společnosti OC LUNA s.r.o., IČO: 01688880, 
se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno,  za předpokladu splnění podmínek 
dle důvodové zprávy 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0044/19  
Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Hulvácká 
  
Usnesení číslo: 0354/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 1022/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu daném zákresem, o max. 
výměře 106 m² v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká, svěřený městskému obvodu 
Ostrava-Jih, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu dle důvodové zprávy a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat část dotčeného pozemku 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0033/19  
Záměr na pronájem části pozemku a stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku 
v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0355/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 
25 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením 
městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem výstavby garáže 

2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 225/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedený 
pozemek 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0035/19  
Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Klegova 
  
Usnesení číslo: 0356/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 485/20 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova, o výměře 
cca 168 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu a požádat 
Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedenou část pozemku  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0038/19  
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0357/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc.č. 248/1 ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 1232 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem umístění samoobslužné mycí linky 
se  4 boxy 

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0037/19  
Návrh na odejmutí sv ěřených pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 0358/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy o odejmutí pozemků p.p.č. 203/5 ostatní plocha, dráha o výměře 
11 506 m2 a p.p.č. 412/14 ostatní plocha, dráha o výměře 142 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, 
ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0046/19  
Pronájem pozemku pod stávající garáži v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0359/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout pozemek p.č.st. 1993/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy, za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže, 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX   XXXX XXXXX XX, 
Ostrava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  na dobu neurčitou 
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s  výpovědní dobou tři měsíce, s výší nájemného 45 Kč/m2/rok a uzavřít nájemní smlouvu 
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0027/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. 
Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0360/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru – umístění veřejné sítě elektronických komunikací v rámci 
stavby pod názvem “MIMO2x2_163_TM_T_OSYMF_OK 11010-078341” v předpokládané 
délce 145 bm v částech pozemků parc.č. 110/29, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/38, 
ostatní plocha, zeleň, parc.č. 119/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 119/3, ostatní plocha, 
jiná plocha, a parc.č. 119/4, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Dubina u Ostravy, v rozsahu 
dle snímku, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zřídit věcné břemeno – služebnost dle předloženého návrhu k částem pozemků parc.č. 110/29, 
ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 110/38, ostatní plocha, zeleň, parc.č. 119/1, ostatní plocha, 
jiná plocha, parc.č. 119/3, ostatní plocha, jiná plocha, a parc.č. 119/4, ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, za účelem uložení veřejné sítě elektronických komunikací 
v předpokládané délce 145 bm v rámci stavby pod názvem 
“MIMO2x2_163_TM_T_OSYMF_OK 11010-078341” ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00  Praha 3, a to za úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem na ocenění náhrady 
obvyklé v místě a čase za zřízení věcného břemene – služebnosti navýšenou o DPH v zákonné 
výši. 

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

  
3) souhlasí 
  

do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.02.2021 uzavřít s vlastníkem stavby, 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0026/19  
Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Moravská 
x  Knejzlíkova x Komarovova 
  
Usnesení číslo: 0361/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 566/68 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 750 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Moravská x Knejzlíkova x Komarovova, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
se  svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města neprodat uvedený pozemek 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0042/19  
Stanovisko k zám ěru prodeje Rekrea čního st řediska Skalice u Frýdku-Místku 
  
Usnesení číslo: 0362/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat 

• pozemek p.č.st. 919 o výměře 89 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če – bydlení, 
• pozemek p.č.st. 920 o výměře  88 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če – jiná st., 
• pozemek p.č.st. 944 o výměře  53 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.e. 124 – rod. rekr., 
• pozemek p.č.st. 945 o výměře  53 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.e. 125 – rod. rekr.,  
• pozemek p.p.č. 1065/1 o výměře 2022 m2 – zemědělský půdní fond – trvalý travní porost, 
• pozemek p.p.č. 1065/2 o výměře 887 m2 – zemědělský půdní fond - zahrada, 

včetně všech jejich součástí a příslušenství, 

vše v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodnout o záměru města prodat uvedené nemovité věci včetně všech jejich součástí a 
příslušenství 

  
 

  
(zn. předkl.) 
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OMJ/RMOb/0041/19  
Stanovisko k zám ěru prodeje pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Skleníku 
  
Usnesení číslo: 0363/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat 
pozemky p.č.st. 1687/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2  a p.č.st. 1687/18 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Skleníku, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih 
a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města neprodat uvedené 
pozemky 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0031/19  
Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 
  
Usnesení číslo: 0364/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat část 
pozemku p.p.č. 371/1 ostatní plocha, zeleň, dle geometrického plánu č. 1511-426/2018 
označen jako p.č.st. 2286 o výměře 6 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova, pod stavbou 
kioskové trafostanice,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému 
obvodu Ostrava-Jih a požádat Zastupitelstvo města Ostravy rozhodnout o záměru města prodat 
uvedenou část pozemku 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0032/19  
Pronájem pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, P ři Hůře 
  
Usnesení číslo: 0365/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) pronajmout pozemek p.č.st. 6074 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Korýtko, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX, 
s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 176 Kč ročně, na dobu neurčitou, 
s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

b) pronajmout pozemek p.č.st. 6306 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX, s vý ší nájemného 
11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 154 Kč ročně, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní 
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dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 

c) pronajmout pozemek p.č.st. 6299 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita – Při Hůře, za účelem užívání pozemku pod stavbou zahradní chatky 
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, s výší nájemného 11 Kč/m²/rok, tj. za celkovou částku 187 Kč ročně, 
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy 
č. 2 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0040/19  
Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Samoljovova 
  
Usnesení číslo: 0366/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s provedením stavebního záměru „Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačního 
titulu IROP na zateplení bytového Domu na ul. Samoljovova 1761/9, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ 
spočívajícím v provedení 8 ks zavěšených lodžií umístěných do dvou sloupců o výměře 
2 x 1,555 m x 3,740 m k bytovému domu č.p. 1761, který stojí na pozemku p.č.st. 2135 
umísťovaných nad částí pozemku p.p.č. 654/52 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Zábřeh 
nad  Odrou, v rozsahu dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas 
pro stavebníka Společenství vlastníků Samoljovova 1761/9, IČ 27842754, se sídlem 
Ostrava-Zábřeh, Samoljovova 1761/9, PSČ 700 30 Ostrava je platný do 31.01.2021 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0045/19  
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 0367/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o záměru pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pod garážemi cizích vlastníků 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou: 

1. pozemek p.č.st. 1988/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita ul. Kpt. Vajdy 

2. pozemek p.č.st. 2629, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita U Výtopny 

3. část pozemku p.č.st. 2958/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,31 m2 (celková výměra 
227 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1554/37898 příslušejícího 
k jednotce 19/566 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 
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4. část pozemku p.č.st. 2973/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,63 m2 (celková výměra 
153 m2) odpovídající výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1601/25444 příslušejícího 
k jednotce 6666/205 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

5. ½ pozemku p.č.st. 2968/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (celková výměra 
20 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova 

6. ½ pozemku p.č.st. 2982/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 (celková výměra 
20 m2) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Rudná-Pavlovova  

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0014/19  
Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Dr. Martínka 
  
Usnesení číslo: 0368/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

vypovědět Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 2/a/014/241/05/Bie ze dne 04.05.2005, ve znění 
dodatků č. 1 - 4, uzavřenou se společnosti PNS Grosso s.r.o., IČO 48592153, se sídlem 
Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300 za účelem provozování novinového 
stánku na části pozemku p.p.č. 475/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Dr. Martínka (lok. Savarin), ve znění přílohy č. 2 

 
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0051/19  
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka 
  
Usnesení číslo: 0369/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

a) zřídit věcné břemeno - služebnosti k  částem pozemků p.p.č. 371/13 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.p.č. 371/22 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 403/1 ostatní plocha, zeleň, p.p.č. 
403/2  ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č.st. 1497 zastavěná plocha, vše v k. ú. 
Hrabůvka, spočívající v povinnosti trpět umístění, provozování a udržování veřejné sítě 
elektronických komunikací v rozsahu dle geometrického plánu č. 1130-707/2009, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 25 658 Kč + zákonná sazba DPH 

b) uzavřít  se společností PODA a.s., IČO 25816179, se sídlem 28. října 1168/102, Moravská 
Ostrava, 702 00  Ostrava smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti ve znění přílohy 
č. 1 tohoto materiálu 

  
(zn. předkl.) 
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OMJ/RMOb/0029/19  
Žádost o sv ěření pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 
  
Usnesení číslo: 0370/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) žádá 
  

Zastupitelstvo města Ostravy o svěření níže uvedených pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická, do správy městského obvodu, dle důvodové zprávy: 

- parc.č. 793/341 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 

- parc.č. 793/342 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 155 m2 

- parc.č. 793/343 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 192 m2 

  
(zn. předkl.) 

OMJ/RMOb/0050/19  
Prodej části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 
  
Usnesení číslo: 0371/RMOb-JIH/1822/8 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prodat část pozemku p.p.č. 215/13 ostatní plocha, zeleň, 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku č. 1474-398/2017, odděleného a nově označeného jako p.p.č. 215/50 ostatní plocha, 
zeleň o výměře 476 m2 v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova, do vlastnictví společnosti 
ELMONTEX a.s., IČO 471 55 086, se sídlem Vratimovská 335/69, Kunčičky, 718 00 Ostrava, 
za kupní cenu ve výši 546 448 Kč + zákonná sazba DPH za podmínky, že kupující uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 500 Kč + zákonná sazba DPH a správní 
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v zákonné výši 

vyhradit si pravomoc zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ostravy, jako vlastníka veřejného osvětlení, spočívající v právu mít 
umístěno, udržovat, provozovat, opravovat veřejné osvětlení a vstupovat a vjíždět na pozemek 
za účelem údržby a oprav veřejného osvětlení umístěného v části pozemku p.p.č. 215/50 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1474-398/2017, na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 100 Kč + zákonná sazba DPH 

uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ve znění 
přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0009/19  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin a ke řových skupin 
  
Usnesení číslo: 0372/RMOb-JIH/1822/8 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 3 ks vícekmenných dřevin rostoucích na pozemku p.č. 995/32, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, a 50 m2 keřového porostu rostoucího na pozemku p.č. 287/28, k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, podléhajících povinnosti vydání rozhodnutí pro investora akce statutární město 
Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0008/19  
Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin a ke řových skupin 
  
Usnesení číslo: 0373/RMOb-JIH/1822/8 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s kácením 6 ks dřevin a 23,6 m2 souvislého porostu bez povinnosti vydání rozhodnutí 
a kácením 105 m2 souvislého porostu podléhajícímu povinnosti vydání rozhodnutí na pozemku 
p.č.799/22, k. ú. Zábřeh nad Odrou, s kácením 2 ks dřevin nepodléhající povinnosti vydání 
rozhodnutí na pozemku p.č.799/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou a s požadavkem správce veřejné 
zeleně o přesazení 4 ks dřevin rostoucí na p.č. 799/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou, a to v rámci 
připravované stavby “Městečko bezpečí” pro investora statutární město Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0006/19  
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkových organizací škol 
  
Usnesení číslo: 0374/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

změnu odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové 
organizace, Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, Základní 
školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové 
organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové 
organizace, Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové 
organizace a Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové 
organizace dle předložené důvodové zprávy 
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2) 

 
schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 

- Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace, a to zvýšením
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 18 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace,  a to snížením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace, a to zvýšením 
plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 1 tis. Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvkové organizace, a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 6 tis. 
Kč, dle předložené důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 47 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 10 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy 

- Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace, 
a to zvýšením plánovaných nákladů na odpisy majetku ve výši 27 tis. Kč, dle předložené 
důvodové zprávy  

 
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0007/19  
Změna hodnot mo vitého majetku p ředaného k hospoda ření a změna úplného zn ění 
přílohy č. 3 ke zřizovací listin ě příspěvkových organizací ve školství a kultu ře 
  
Usnesení číslo: 0375/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

hodnoty movitého majetku předaného k hospodaření vyčíslené ke dni 31.12.2018 níže 
uvedeným příspěvkovým organizacím ve školství a kultuře dle důvodové zprávy 
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2) souhlasí 
  

se změnou přílohy č. 3 a jejího úplného znění ke zřizovací listině příspěvkových organizací 
ve školství a kultuře k níže uvedeným příspěvkovým organizacím k 31.12.2018: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova  36A, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace 
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Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace 

Mateřská škola Volgogradská 4, 700 30  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace 

Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace 

Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace 

Mateřská škola A. Gavlase 12A, 700 30 Ostrava - Dubina, příspěvková oragnizace 

Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace 

3) doporučuje 
  

Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih schválit změnu přílohy č. 3 a její úplné znění 
ke zřizovací listině příspěvkových organizací ve školství a kultuře výše uvedených 
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0009/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava- Hrabůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0376/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 362 641,56 Kč dle předloženého návrhu 
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2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Mgr. Libuše Přikrylová, T: 31.03.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0010/19  
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 4, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0377/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace, v celkové hodnotě 61 219,76 Kč dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

likvidační komisi příspěvkové organizace zajistit likvidaci neupotřebitelného majetku 

  
 Vyřizuje: Jana Špálková, T: 31.03.2019
 předseda likvidační komise 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0011/19  
Zápis d ětí k p ředškolnímu vzd ělávání v mate řských školách 
  
Usnesení číslo: 0378/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s místem a termínem pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, pro školní rok 2019/2020, 
v mateřských školách obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0013/19  
Převod p řebytečného majetku 
  
Usnesení číslo: 0379/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 
  

s převodem přebytečného majetku ze Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvkové organizace na Mateřskou školu Harmonii Ostrava-Hrabůvka, 
Zlepšovatelů 27, příspěvkovou organizaci v celkové částce 4 789,70 dle předloženého návrhu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0008/19  
Žádosti o poskytnutí transfer ů z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy na zabezpe čení 
prevence kriminality m ěstského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0380/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 
  

žádosti o poskytnutí transferů na projekty v rámci prevence kriminality městského obvodu 
Ostrava-Jih předkládané statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy 
dle předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podání žádostí o poskytnutí transferů statutárnímu městu Ostrava, Magistrátu města Ostravy 
dle předloženého materiálu 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0004/19  
Změna platového stupn ě ředitelce Základní školy Ostrava- Dubina, Františka Formana 
45, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0381/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

změnu platového stupně ředitelky Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace, která je v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Změna 
nabývá účinnosti  01.03.2019 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0012/19  
Změna platové t řídy a p říplatku za vedení řediteli Základní š koly a mate řské školy 
Ostrava-Hrab ůvka, A.Ku čery 20, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0382/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, změnu platové třídy a příplatku za vedení řediteli Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvkové organizace, s účinností 
od 01.02.2019 

  
(zn. předkl.) 

OSK/RMOb/0014/19  
Změna příplatku za vedení řediteli Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0383/RMOb-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu 
se “Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního 
a specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním 
městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih”, změnu příplatku za vedení řediteli 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace, 
s účinností od 01.02.2019 

  
(zn. předkl.) 

OPR/RMOb/0004/19 
Hromadný odpis pohledávek po zem řelých 
  
Usnesení číslo: 0384/RMOb-JIH/1822/8 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu odepsat pohledávky po zemřelých v celkové výši 
6 811 512,99 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto materiálu 
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 (zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0005/19 
Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení 
  
Usnesení číslo: 0385/RMOb-JIH/1822/8 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu prominout XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 
příslušenství ve výši 80 % z celkové dlužné částky, což činí částku 23 132 Kč, avšak 
za podmínky, že řádně uhradí zbývajících 20 % dlužné částky, tj. 5 783 Kč dle důvodové 
zprávy 

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0002/19 
Vyhodnocení vy řizování stížností, žádostí, podn ětů a petic za období 01.01.-31.12.2018  
  
Usnesení číslo: 0386/RMOb-JIH/1822/8 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

informační zprávu o vyřizování stížností, žádostí, podnětů a petic za období 01.01.-31.12.2018 

  
(zn. předkl.) 

OPVO/RMOb/0008/19 
Kontrola pln ění úkol ů z usnesení RMOb 
  
Usnesení číslo: 0387/RMOb-JIH/1822/8 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu plnění úkolů z usnesení s tím, že: 

a) úkoly z usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se ponechávají ve sledování 

b) úkoly z usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu jsou splněny a vyřazují se z dalšího 
sledování 

c) u úkolů z usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se mění termín plnění úkolu 
dle návrhu 
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(zn. předkl.) 
OHS/RMOb/0007/19 
Dodatek č. 2 k Dohod ě o sou činnosti mezi statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským 
obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh a Jednotkou 
sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh ze dne 16.05.2003 číslo 0300775 
  
Usnesení číslo: 0388/RMOb-JIH/1822/8 

OHS 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2  k  Dohodě o součinnosti mezi statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh ze dne 16.05.2003 číslo 0300775 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0008/19 
Investi ční záměr č. 25/2018 - Návrh p řechod ů pro chodce na ul. Jugoslávská 
  
Usnesení číslo: 0389/RMOb-JIH/1822/8 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

IZ č. 25/2018 - Návrh přechodů pro chodce na ul. Jugoslávská 

2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.03.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0007/19 
Investi ční záměry č. 22-24/2018 
  
Usnesení číslo: 0390/RMOb-JIH/1822/8 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. IZ č. 22/2018 - Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova 
2. IZ č. 23/2018 - Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka 
3. IZ č. 24/2018 - Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosmonautů 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 14.03.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0009/19 
Seznam smluvních pokut ud ělených odborem investi čním za III. a IV. čtvrtletí roku 
2018 
  
Usnesení číslo: 0391/RMOb-JIH/1822/8 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za III. a IV. čtvrtletí roku 2018 
v příloze č. 1 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0016/19 
Námitky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 147.18 „Oprava školní kuchyn ě včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ 
  
Usnesení číslo: 0392/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0198/RMOb-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

námitky proti zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky VZ 147.18 „Oprava školní 
kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ ze dne 16.01.2019 podané stěžovatelem 
MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 48397555, a rozhodnutí 
o nich ze dne 21.01.2019 

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0018/19 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav 
ve volných bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih” 
  
Usnesení číslo: 0393/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

na základě zprávy o otevření a posouzení žádosti o účast po zavedení DNS a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu v souladu s ust. § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s čl. VIII. částí I. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, rozhodnutí o zařazení níže uvedeného 
dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve 
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih”, a to: 
- Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., Ostrava - Lhotka, Nepatrná 170/1, PSČ 725 28, IČO: 
29393582 (žádost o účast č. 41) 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0022/19 
Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) 
– VZ 147.18 „Oprava školní kuchyn ě včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16” 
  
Usnesení číslo: 0394/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0198/RMOb-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

provedení změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce VZ 147.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky 
v ZŠ Mitušova 16” dle přiložené důvodové zprávy 

 
2) bere na vědomí 
  

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

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0028/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malé ho rozsahu na stavební práce) 
– VZ 04.19 „Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Abramovova 
14, Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0395/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 
04.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14, 
Ostrava-Zábřeh” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 04.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0026/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) 
– VZ 08.19 zpracování projektové d okumentace „Rekonstrukce h řišt ě na ul. Dolní, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0396/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
VZ 08.19 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
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- členové 
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
2. Tereza Pustelníková DiS., odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční 
2. Bc. Monika Decková DiS., odbor investiční 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

 

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

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

 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 08.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 22.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0029/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
05.19 „Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Smirnovova 1, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0397/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 05.19 „Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1, 
Ostrava-Zábřeh” dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených 
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příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 05.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo 
u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0030/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) 
– VZ 12.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce byt ového domu 
Mládeže 507/12, Ostrava- Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 0398/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
VZ 12.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 
507/12, Ostrava- Hrabůvka“ 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 obálek s nabídkami 
- členové 
1. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 12.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  
 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0032/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) 
– VZ 07.19 „Technické zabezpe čení voleb EU 2019“ 
  
Usnesení číslo: 0399/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
VZ 07.19 „Technické zabezpečení voleb EU 2019“ 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 s doplněním 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové 
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 
2. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 
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. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 
3. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy 

 

3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 07.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
nájemní smlouvy u této veřejné zakázky 

 
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 26.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0033/19 
Rozhodnutí ÚOHS, usnesení ÚOHS a podaný rozklad - VZ 100.18 Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb Ostrava- Jih 
v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK 
  
Usnesení číslo: 0400/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0128/RMOb-JIH/1822/3 
k usnesení č. 0408/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele 
na návrh navrhovatele VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČO: 03921921, zastoupeného Mgr. Martinem Horákem, advokátem advokátní 
kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 8, 190 00 Praha 9, IČO: 48191892 na základě 
plné moci ze dne 12.10.2018, k části č. 1, 2, 3, 5 a 6 nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území
MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK”, 
č. j. ÚOHS-S0445/2018/VZ-37597/2018/533/LHl, ze dne 17.12.2018 včetně doložky právní 
moci dokumentu ze dne 11.01.2019 

2) bere na vědomí 
  

Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele 
na návrh navrhovatele VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČO: 03921921, zastoupeného Mgr. Martinem Horákem, advokátem advokátní 
kanceláře STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 8, 190 00 Praha 9, IČO: 48191892 na základě 
plné moci ze dne 12.10.2018, k části č. 4 nadlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území 
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MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK”,
č. j. ÚOHS-S0445/2018/VZ-35447/2018/533/LHl, ze dne 17.12.2018 včetně doložky právní 
moci dokumentu ze dne 11.01.2019 

3) bere na vědomí 
  

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele 
z moci úřední k části č. 4 nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 
2018 – 2020 vč. čištění MK”, č. j. ÚOHS-S0445/2018/VZ-37595/2018/533/LHl, ze dne 
17.12.2018 

4) bere na vědomí 
   

Rozklad navrhovatele proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
č. j. ÚOHS-S0445/2018/VZ-37595/2018/533/LHl ze dne 17.12.2018 ve věci přezkoumání 
úkonů zadavatele z moci úřední k části č. 4 nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 
„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb 
Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” včetně usnesení Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0445/2018/VZ-00051/2019/533/LHl ze dne 02.01.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0035/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 13.19 
Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a 
Čujkovova, Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0401/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
VZ 13.19 Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti 
a Čujkovova, Ostrava-Jih“ 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 obálek s nabídkami 
- členové 
1. Bc. Božena Prchalová, odbor investiční 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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- náhradníci členů: 
1. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

hodnotící komisi 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 13.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0023/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
– Z 148.18 „Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních za řízení v objektu 
Tlapákova 17A, Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 0402/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení  v objektu 
Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka“ 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 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 148.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0025/19 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
– Z 149.18 „Oprava sociálních za řízení v 2.NP v objektu Gur ťjevova 11, 
Ostrava-Záb řeh” 
  
Usnesení číslo: 0403/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 49/56 
  

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 obálek s nabídkami 
- členové: 
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství 

  
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 149.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 25.04.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0036/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 15.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodu pod u l. Horní, nám ěstí 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0404/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 15.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ dle § 26 
v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
- členové: 
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 
4. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Radim Ivan, předseda Komise pro dopravu, dopravní systémy, komunální čistoty a 
pořádku 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční 
4. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
5. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 15.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 28.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0031/19 
Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služ by) 
– VZ 130.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava a vybaven í kuchyn ě MŠ 
Mitušova 6” 
  
Usnesení číslo: 0405/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0200/RMOb-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

dle přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu a v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm d) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení 
zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 130.18 Zpracování projektové 
dokumentace „Oprava a vybavení kuchyně MŠ Mitušova 6” 

  
2) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení 
a související se zrušením zadávacího řízení k této nadlimitní veřejné zakázce na služby 
VZ 130.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava a vybavení kuchyně 
MŠ Mitušova 6”  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 11.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0037/19 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
– VZ 01.19 „Oprava st řechy na MŠ Tarnavova” 
  
Usnesení číslo: 0406/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0265/RMOb-JIH/1822/6 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené 
důvodové zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné 



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

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 

Strana 52/56 
  

zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 
a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Varšavská 1572/95, Hulváky, 
709 00 Ostrava, IČO: 00031488, za nabídkovou 898.999,99 Kč bez DPH a lhůtou realizace 
55 kalendářních dnů od zahájení díla 

  
2) ukládá 
  

odboru školství s kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
k VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 04.03.2019
 vedoucí oddělení školství 
3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce 
VZ 01.19 „Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0017/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) 
- VZ 122.18 „P řírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlep šovatel ů, 
MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4” 
  
Usnesení číslo: 0407/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0201/RMOb-JIH/1822/4 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky 
na dodávky VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, 
MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4” a o uzavření smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí části této 
podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo 
náměstí 31/29, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 28341627, za nabídkovou cenu 941 662 Kč 
bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla u 1. dílčí části - projektu 
č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada – Zelená učebna, za nabídkovou 
cenu 740 849 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla u 2. dílčí 
části - projektu č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům 
na MŠ Tarnavova, za nabídkovou cenu 702 329 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
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60 kalendářních dnů od zahájení díla u 3. dílčí části - projektu č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, 
název projektu V rytmu Živlů, za nabídkovou cenu 704 444 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od zahájení díla u 4. dílčí části - projektu č. 04941862, MŠ Šponarova, 
název projektu Živly kolem nás a v nás a za nabídkovou cenu 676 891 Kč bez DPH a s lhůtou 
realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla u 5. dílčí části - projektu č. 05141862, 
MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů  

  
2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 122.18 „Přírodní zahrady 
MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4” 

 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 28.02.2019
 vedoucí odboru školství a kultury 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského 
obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony u jednotlivé dílčí části této podlimitní veřejné 
zakázky na dodávky VZ 122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4” 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0034/19 
Vylou čení vybraného dodavatele a zrušení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) 
- VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkoviš ť a chodník ů 
na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK“ 
  
Usnesení číslo: 0408/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

k usnesení č. 0400/RMOb-JIH/1822/8 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

„Námitky proti oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele“ ze dne 02.02.2019 k nadlimitní 
veřejné zakázce na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK” 
stěžovatele VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO: 03921921 

  
2) rozhodla 
  

o vyloučení vybraného dodavatele Společnost pro zimní údržbu komunikací, sdružení 
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dodavatelů zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 05.09.2018 vedoucím členem 
AHOS CZ s.r.o., Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 26796481, ze všech 
částí nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. 
a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění 
MK“ dle § 48 odst. 8, pro naplnění důvodů vyloučení podle § 48 odst. 2 písm. c), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
3) rozhodla 
  

o zrušení zadávacího řízení VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, 
parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“ 
v rozsahu všech částí veřejné zakázky dle § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

  
4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť 
a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“ vyplývající 
ze schváleného usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0010/19 
Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení věcného b řemene - služ ebnosti 
na stavbu “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” 
  
Usnesení číslo: 0409/RMOb-JIH/1822/8 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
na stavbu “Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka” pro účely přeložky sdělovacího vedení PODA 
a.s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25816179 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru investičního 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0020/19 
Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce, užší řízení) 
- VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih“ 
  
Usnesení číslo: 0410/RMOb-JIH/1822/8 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 138.18 Dynamický nákupní systém 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ v užším 
řízení pro zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 odst. 1 zákona a k podávání 
žádostí o účast dle § 140 odst. 1 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 
  

komisi pro otevírání žádostí o účast ve složení: 
- členové: 
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
- náhradníci členů: 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Markéta Langrová, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
4. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Mgr. Olga Horáková, odbor právní 
3. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
4. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
5. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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3) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 138.18 a předložit návrh účastníků k vyloučení z účasti 
v zadávacím řízení a návrh účastníků k zařazení do dynamického nákupního systému u této 
podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0005/19 
Uzavření rámcové hromadné licen ční smlouvy o ve řejném provozování 
  
Usnesení číslo: 0411/RMOb-JIH/1822/8 

VSV 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

uzavřít rámcovou hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, Bubeneč, 160 00 Praha, 
IČ: 638 39 997 dle předloženého návrhu 

  
2) ukládá 
  

odboru vztahů s veřejností zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením smlouvy 

  
 Vyřizuje: Mgr. Gabriela Gödelová, T: 28.02.2019
 tiskový mluvčí 

 
  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0010/19 
Změna názvu komise Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0412/RMOb-JIH/1822/8 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) mění 
  

název komise ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby 
na komisi investiční, strategického rozvoje a výstavby 

  
 

 


