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______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 21.02.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0413/RMOb-JIH/1822/9 OFR/RMOb/00

14/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2019 rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0414/RMOb-JIH/1822/9 OFR/RMOb/00

15/19 

Ţádost o odškodnění D.H. 

0415/RMOb-JIH/1822/9 SOC/RMOb/00

08/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 

s pečovatelskou sluţbou 

0416/RMOb-JIH/1822/9 OSR/RMOb/00

07/19 

Souhlas s předloţením projektu “Regenerace 

sídliště Hrabůvka” ke spolufinancování z programu 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

0417/RMOb-JIH/1822/9 OSR/RMOb/00

06/19 

Zahájení přípravy a podání ţádosti o dotaci 

pro projekt “Sociální pracovník ve škole” v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

0418/RMOb-JIH/1822/9 ODK/RMOb/00

11/19 

Jmenování rozborové komise pro příspěvkovou 

organizaci Technické sluţby Ostrava-Jih 

0419/RMOb-JIH/1822/9 INV/RMOb/001

2/19 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 77.18 - Vybudování 

bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. 

Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka 

0420/RMOb-JIH/1822/9 INV/RMOb/001

1/19 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení 

objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - dodatek 

č. 2 

0421/RMOb-JIH/1822/9 OSK/RMOb/00

17/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - 53. ročník 

celostátního soutěţního festivalu Porta 

0422/RMOb-JIH/1822/9 OSK/RMOb/00

15/19 

Poskytnutí finančního daru 10 000 Kč - Parní vlaky 

na Ostravici 01.05.2019 

0423/RMOb-JIH/1822/9 OBH/RMOb/00

43/19 

Vyčlenění bytů za účelem poskytování 

nízkonákladového bydlení 

0424/RMOb-JIH/1822/9 OBH/RMOb/00

39/19 

Pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu 

k bydlení na ul. Václava Košaře 4, Ostrava-Dubina 

0425/RMOb-JIH/1822/9 OBH/RMOb/00

42/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 112.18 

“Oprava elektroinstalace společných a sklepních 

prostor bytových domů V. Jiřikovského 27, 29, 31, 

33, 35, 37, Ostrava-Dubina” 

0426/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

43/19 

Zpětvzetí výpovědi nájmu parkovacího stání v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

0427/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

12/19 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Plzeňská 

0428/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

91/18 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Jičínská 

0429/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

48/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání 

v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 
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0430/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

55/19 

Záměr na prodej bytových jednotek a podílů 

na společných částech domu č. p. 1440 

a zastavěném pozemku p. č. st. 1182 v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

0431/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

56/19 

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem 

parkovacího stání v parkovacím objektu PO 32 

na ul. Vlasty Vlasákové, k. ú. Dubina u Ostravy 

0432/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

57/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Horymírova 

0433/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

60/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného 

břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 

U Výtopny 

0434/RMOb-JIH/1822/9 OMJ/RMOb/00

61/19 

Souhlas s umístěním stavebního záměru 

na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 

Nákladní 

0435/RMOb-JIH/1822/9 OVZ/RMOb/00

21/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 

rozsahu na stavební práce) - VZ 11.19 „Likvidace 

nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených 

do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 

2019-2020“ 

0436/RMOb-JIH/1822/9 OPR/RMOb/00

06/19 

Schválení dohody o narovnání 

0437/RMOb-JIH/1822/9 OPR/RMOb/00

07/19 

Výroční zpráva o činnosti statutárního města 

Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

0438/RMOb-JIH/1822/9 OPR/RMOb/00

08/19 

Sazebník úhrad za poskytování informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., pro rok 2019 

0439/RMOb-JIH/1822/9 OPVO/RMOb/0

009/19 

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 

07.03.2019 

0440/RMOb-JIH/1822/9 TAJ/RMOb/000

7/19 

Jmenování vedoucí odboru školství a kultury Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih 

0441/RMOb-JIH/1822/9 TAJ/RMOb/000

8/19 

Jmenování vedoucí odboru vztahů s veřejností 

Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

0442/RMOb-JIH/1822/9 OPVO/RMOb/0

011/19 

Návrh na úpravu členů komise rady 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název 

  OMJ/RMOb/00

58/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Horymírova 

  OMJ/RMOb/00

54/19 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační zahrádka 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0014/19 
Návrh rozpočtových opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0413/RMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
1) rozpočtové opatření, kterým se 

a) 

- sníţí běţné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5171 o 300 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 7, § 3111, pol. 6351, ORG dle bodu a) důvodové zprávy 

předloţeného materiálu o 300 tis. Kč 

b) 

- sníţí běţné výdaje § 6409, pol. 5901 o 129 tis. Kč 

- zvýší běţné výdaje ORJ 1, § xxxx, pol. 515x o 129 tis. Kč 

2) změnu závazných ukazatelů dle bodu a) důvodové zprávy předloţeného materiálu 

  

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0015/19 
Žádost o odškodnění D.H. 
  
Usnesení číslo: 0414/RMOb-JIH/1822/9 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nevyhovět ţádosti o odškodnění újmy na zdraví XXXXXXXXXXXXXXXX 
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2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat ţadateli stanovisko 

k ţádosti o odškodnění 

  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 15.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

  

(zn. předkl.) 
SOC/RMOb/0008/19 
Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
  
Usnesení číslo: 0415/RMOb-JIH/1822/9 

SOC 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o pronájmu bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou sluţbou na ulici 

Horymírova v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou dle důvodové zprávy 

Horymírova 125, 0+1, I. kat., č. b. 75 

XXXXXXXXXX nar. XXXX, bytem Ostrava-Hrabůvka, Svazácká XXXXXX 

  
 

  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0007/19 
Souhlas s předložením projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka” ke spolufinancování 
z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 0416/RMOb-JIH/1822/9 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s předloţením projektu “Regenerace sídliště Hrabůvka” ke spolufinancování z programu 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vyhlašovaného Státním fondem rozvoje 

bydlení 

  

2) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním ţádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích pro dílčí projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň 

Savarin” 
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3) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 

1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích 

  

 Vyřizuje: Ing. Roman Jirsa, T: 31.07.2019 

 vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

4) rozhodla 

  
poţádat radu města o schválení spolufinancování dílčího projektu “Regenerace sídliště 

Hrabůvka – 2. etapa, Zeleň Savarin” z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 50 % 

nákladů projektu dle důvodové zprávy 

  

5) ukládá 

  
starostovi městského obvodu předloţit radě města materiál ve věci spolufinancování projektu 

dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 05.03.2019 

 Starosta 

 

6) doporučuje 

  
a) zastupitelstvu městského obvodu schválit projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka” 

dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

b) zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat ţádost o dotaci z programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích pro dílčí projekt “Regenerace sídliště Hrabůvka – 2. etapa, 

Zeleň Savarin” 

c) zastupitelstvu městského obvodu schválit dofinancování projektu “Regenerace sídliště 

Hrabůvka“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů 

v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných, za podmínky 

úspěšnosti projektu 
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7) ukládá 

  
místostarostovi městského obvodu předloţit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 

podání ţádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle bodu 6) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 07.03.2019 

 místostarosta 
 

  

(zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0006/19 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Sociální pracovník ve škole” 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 0417/RMOb-JIH/1822/9 

OSR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním ţádosti o dotaci pro projekt “Sociální pracovník ve škole” 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  

2) ukládá 

  
odboru strategického rozvoje zajistit veškeré úkony související s přípravou projektu dle bodu 

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Ing. Roman Jirsa, T: 15.03.2019 

 vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

3) doporučuje 

  
a) zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout podat ţádost o dotaci z Operačního programu 

Zaměstnanost pro projekt “Sociální pracovník ve škole” 

b) zastupitelstvu městského obvodu schválit předfinancování a spolufinancování projektu 

“Sociální pracovník ve škole” dle důvodové zprávy, za podmínky získání dotace z Operačního 

programu Zaměstnanost 
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4) ukládá 

  
místostarostovi městského obvodu předloţit zastupitelstvu městského obvodu materiál ve věci 

podání ţádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Dohnal, T: 07.03.2019 

 místostarosta 
 

  

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0011/19 
Jmenování rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Technické služby 
Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0418/RMOb-JIH/1822/9 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA předsedou a Ing. Otakara Šimíka, PhDr. Daniela Jeřábka, 

Ing. Markétu Vrábelovou, Ing. Kateřinu Blahovou, Ing. Barboru Kolářovou, Bc. Petra 

Smoleně, Ing. Hanu Tichánkovou, Ing. Alenu Němcovou členy rozborové komise 

pro organizaci Technické sluţby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, dle předloţeného 

materiálu 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0012/19 
Dodatek č. 2 k SOD - VZ 77.18 - Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu 
na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0419/RMOb-JIH/1822/9 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. agendové S/0855/2018/INV ze dne 20.08.2018 se 

zhotovitelem Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o., IČO 633 23 524, na akci VZ 77.18 

Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - 

Hrabůvka. Na základě předloţených dokladů, kterými se upravuje poloţkový rozpočet na tuto 

zakázku, se sniţuje konečná cena o 5 344,53 Kč bez DPH na částku 1 068 731,24 Kč bez DPH 
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2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0011/19 
Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - 
dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 0420/RMOb-JIH/1822/9 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0885/2018/INV ze dne 24.08.2018 

na veřejnou zakázku “Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. 

Adamusova Ostrava-Jih” se zhotovitelem ERVO stavby, spol. s r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 

Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 25876333. Dodatkem č. 2 se upravuje konečná cena na tuto 

zakázku o částku 1 417,25 Kč bez DPH na  7 308 828,40 Kč bez DPH úpravou poloţkového 

rozpočtu na tuto zakázku z důvodu realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec SoD 

nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací 

  

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny úkony související s uzavřením dodatku č. 2 

  

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 08.03.2019 

 vedoucí odboru investičního 
 

  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0017/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - 53. ročník celostátního soutěžního festivalu 
Porta 
  
Usnesení číslo: 0421/RMOb-JIH/1822/9 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněţitého daru organizaci Česká tábornická unie - Velká rada oblasti 

Beskydy, p.s., Štěpničkova 199/32, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO 689 16 892, v celkové 

hodnotě 20 000 Kč 
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2) souhlasí 

  
s pouţitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 

Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Beskydy, p.s., Štěpničkova 199/32, Michálkovice, 

715 00 Ostrava, IČO 689 16 892, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

 
  

(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0015/19 
Poskytnutí finančního daru 10 000 Kč - Parní vlaky na Ostravici 01.05.2019 
  
Usnesení číslo: 0422/RMOb-JIH/1822/9 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o neposkytnutí peněţitého daru organizaci Slezský ţelezniční spolek, Ostravská 661/46, 735 42 

Těrlicko-Horní Těrlicko, IČO 054 24 089, v celkové hodnotě 10 000 Kč 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0043/19 
Vyčlenění bytů za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 
  
Usnesení číslo: 0423/RMOb-JIH/1822/9 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. s účinností od 21.02.2019 vyčlenit za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 

dle článku 10 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění předloţeného návrhu Přílohy č. 1: 

a) byt č. 48 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 10. nadzemním 

podlaţí stavby č.p. 3022, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 4760 – zastavěná plocha 

a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Mňukova 3022/24, obec 

Ostrava 

b) byt č. 2 sestávající z 1 pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaţí stavby 

č.p. 632, která je  součástí pozemku parcelní číslo 793/183 – zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Výškovice u Ostravy, adresní místo Výškovická 632/186, obec Ostrava 

c) byt č. 13 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 5. nadzemním podlaţí 

stavby č.p. 172, která je  součástí pozemku parcelní číslo 71/43 – zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Václava Jiřikovského 172/37, obec 

Ostrava 
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d) byt č. 19 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 7. nadzemním podlaţí 

stavby č.p. 966, která je  součástí pozemku parcelní číslo 143 – zastavěná plocha a nádvoří 

v katastrálním území Dubina u Ostravy, adresní místo Vlasty Vlasákové 966/2, obec Ostrava 

e) byt č. 4 sestávající ze dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaţí 

stavby č.p. 2779, která je  součástí pozemku parcelní číslo st. 4447 – zastavěná plocha 

a nádvoří v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Tylova 2779/4, obec Ostrava 

dle důvodové zprávy 

2. o výši měsíčního nájemného za 1 m2 započtené podlahové plochy bytu s účinností ode dne 

uzavření smlouvy o nájmu bytu v bytových domech vyčleněných v bodu 1. tohoto usnesení 

za účelem poskytování nízkonákladového bydlení: 

a) 30 Kč/1 m2 nájemci bytu, který dosáhl 65. roku věku 

b) 

• 30 Kč/1 m2 do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém poslední nájemce dosáhl 

36. roku věku (poskytnutí slevy z nájemného s účinností ode dne uzavření smlouvy 

o nájmu bytu) 

• 60 Kč/1 m2 od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém poslední 

nájemce bytu dosáhl 36. roku věku (ukončení poskytnutí slevy z nájemného) 

dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0039/19 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Václava Košaře 4, 
Ostrava-Dubina 
  
Usnesení číslo: 0424/RMOb-JIH/1822/9 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  o pronájmu prostoru slouţícího podnikání o výměře 25 m² nacházející se v 1. NP objektu 

k bydlení č.p. 125, který je součástí pozemku p.č. 73/39 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní 

místo Václava Košaře125/4, Ostrava-Dubina, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih a o uzavření nájemní smlouvy s XXXXXXXXXX, 

IČ XXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, 

s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 600 Kč/m²/rok, za účelem uţívání jako holičství, 

kadeřnictví a kosmetika, v rozsahu předloţeného návrhu, dle důvodové zprávy 
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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 
 

  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0042/19 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 112.18 “Oprava elektroinstalace společných a 
sklepních prostor bytových domů V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
Ostrava-Dubina” 
  
Usnesení číslo: 0425/RMOb-JIH/1822/9 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1126/2018/OBH ze dne 

05.11.2018 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace společných 

a sklepních prostor na ul. Jiříkovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina“ se zhotovitelem 

DORMAT elektrotechnika s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava, 

IČO: 02343371, kterým se z důvodu realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením 

díla navyšuje konečná cena na tuto zakázku o 98 210 Kč bez DPH na celkovou částku 3 197 

134 Kč bez DPH a mění se termín dokončení prací do 66 kalendářních dnů od zahájení 

realizace díla, dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.03.2019 

 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0043/19 
Zpětvzetí výpovědi nájmu parkovacího stání v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 
Výškovická 
  
Usnesení číslo: 0426/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
se zrušením (zpětvzetím) výpovědi z nájmu, podanou XXXXXXXXXXXXX, sjednaného 

v nájemní smlouvě č. 09/23/02/2013 ze dne 11.09.2013 ve znění dodatku na nájem stání č. 23 

na pozemku parc.č. 793/185 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0012/19 
Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 0427/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu vydat nesouhlasné stanovisko k převodu části pozemku 

p.p.č. 612/14 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská, svěřeného 

městskému obvodu Ostrava-Jih, o předpokládané výměře 2400 m2 v rozsahu dle snímku, který 

je přílohou č. 1, dle důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0091/18 
Pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská 
  
Usnesení číslo: 0428/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout části pozemků parc.č. 740/51 ostatní plocha, zeleň o výměře 45 m2 a parc.č. 740/71 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 m2, v k. ú. Výškovice u Ostravy, za účelem 

uţívání pozemků pod stavbou 3 parkovacích stání, Tomáši Crlovi, IČO: 12473057, Gen. 

Janka 1154/2, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

dobou a ročním nájemným ve výši 175 Kč/m², tj. 8400 Kč/rok + zákonná sazba DPH a uzavřít 

nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 3 materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0048/19 
Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0429/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru pronajmout: 

1) parkovací stání č. 35 v podzemním podlaţí parkovacího objektu PO 41, stavby bez čp/če, 

garáţ, která je součástí pozemku parc.č. 199 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

za účelem uţívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

2) parkovací stání č. 06 v podzemním podlaţí parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 

garáţ, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Ladislava Hosáka 

za účelem uţívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

3) parkovací stání č. 81 v nadzemním podlaţí parkovacího objektu PO 51, stavby bez čp/če, 

garáţ, která je součástí pozemku parc.č. 225 v k. ú. Dubina u Ostrava, ul. Ladislava Hosáka 

za účelem uţívání parkovacího stání pro parkování osobního motorového vozidla, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou a s výší nájemného 690 Kč včetně DPH měsíčně 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0055/19 
Záměr na prodej bytových jednotek a podílů na společných částech domu č. p. 1440 a 
zastavěném pozemku p. č. st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 
  
Usnesení číslo: 0430/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o záměru prodat bytové jednotky, vymezené 

ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., a k těmto jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly 

na společných částech budovy č. p. 1440 a na zastavěném pozemku p. č. st. 1182 - zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy se 

svěřenou správou městskému obvodu Ostrava-Jih 
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č. byt. jednotky          podíl na společných částech domu a zastavěném pozemku 

1440/1                       7260/235999 

1440/2                       3766/235999 

1440/3                       7282/235999 

1440/4                       7221/235999 

1440/5                       3632/235999 

1440/6                       5076/235999 

1440/7                       3756/235999 

1440/8                       7312/235999 

1440/9                       3648/235999 

1440/10                     5022/235999 

1440/11                     3726/235999 

1440/12                     7286/235999 

1440/13                     3742/235999 

1440/14                     5038/235999 

1440/15                     3672/235999 

1440/16                     7248/235999 

1440/17                     3678/235999 

1440/18                     5156/235999 

1440/19                     3806/235999 

1440/20                     7251/235999 

1440/21                     3681/235999 

1440/22                     5068/235999 

1440/23                     3718/235999 

1440/24                     7336/235999 

1440/25                     3766/235999 

1440/26                     5068/235999 

1440/27                     3718/235999 

1440/28                     7275/235999 

1440/29                     3704/235999 

1440/30                     5068/235999 

1440/31                     3718/235999 

1440/32                     7340/235999 

1440/33                     3770/235999 

1440/34                     5071/235999 

1440/35                     3718/235999 

1440/36                     7251/235999 

1440/37                     3678/235999 

1440/38                     5160/235999 

1440/39                     3806/235999 

1440/40                     7251/235999 

1440/41                     3678/235999 

1440/42                     5035/235999 

1440/43                     3681/235999 

1440/44                     7215/235999 

1440/45                     3771/235999 
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1440/46                     5120/235999 

1440/47                     3756/235999, 

a to jednotlivě zájemcům, kteří na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí 

smlouvě nájemní sloţili zálohu na kupní cenu bytové jednotky, případně zájemcům, na které 

byly postoupeny práva a povinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí smlouvě 

nájemní kromě bytové jednotky č. 1440/5, která bude prodána formou výběrového řízení 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0056/19 
Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím 
objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, k. ú. Dubina u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0431/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o záměru změnit Smlouvu č. 32/54/04/2013 o nájmu nebytového prostoru - kryté stání ze dne 

02.09.2013 ve znění dodatku, na pronájem parkovacího stání č. 54 v nadzemním podlaţí 

parkovacího objektu PO 32 na ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava-Bělský Les, a to poskytnutím 

slevy z nájemného ve výši 290 Kč měsíčně. Měsíční nájemné po započtení slevy bude činit 

400 Kč měsíčně včetně DPH ve znění důvodové zprávy 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0057/19 
Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 
  
Usnesení číslo: 0432/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
nezveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 47/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 7 m2 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova, za účelem provozování stávajícího prodejního 

stánku, dle důvodové zprávy 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0060/19 
Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 
  
Usnesení číslo: 0433/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s provedením stavebního záměru „Ostrava-Zábřeh 2431, NNk“ spočívajícím v provedení 

zemního kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři v předpokládané délce 

3 bm pod povrchem části pozemku p.p.č. 773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih v rozsahu dle snímku, který je 

přílohou č. 2 tohoto materiálu, souhlas pro stavebníka ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se 

sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 je platný do 28.02.2021 

  

2) rozhodla 

  
o zřízení věcného břemene - sluţebnosti dle předloţeného návrhu k části pozemku p.p.č. 773/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zábřeh nad Odrou, za účelem umístění zemního 

kabelového vedení NNk včetně 1 ks přípojkové skříně v pilíři pod názvem stavby 

„Ostrava-Zábřeh 2431, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem 

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za úplatu 500 Kč + zákonná sazba 

DPH za kaţdý i započatý bm zemního kabelového vedení NNk a za úplatu 1 000 Kč + zákonná 

sazba DPH za umístění 1 ks přípojkové skříně v pilíři 

Věcné břemeno - sluţebnost se sjednává na dobu neurčitou a obsahem věcného břemene je 

povinnost povinného trpět umístění, udrţování a provozování zemního kabelového vedení 

NNk vč. 1 ks přípojkové skříně v pilíři v části dotčeného pozemku,  a to  vše v rozsahu daném 

geometrickým plánem 

  

3) rozhodla 

  
do doby geometrického zaměření, nejdéle však do 28.02.2021 uzavřít s vlastníkem stavby 

-  společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 40502, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

– sluţebnosti, ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu 
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(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0061/19 
Souhlas s umístěním stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 
Nákladní 
  
Usnesení číslo: 0434/RMOb-JIH/1822/9 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v souladu a čl. 22 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, 

Statut města Ostravy vydat souhlasné stanovisko s umístěním stavebního záměru „Městečko 

bezpečí“ spočívajícím v provedení těchto   stavebních a inţenýrských objektů: 

SO 01 Vstupní objekt 

SO 02 Objekt HZS 

SO 03 Objekt ZZS 

SO 04 Objekt Policie 

SO 05 Objekt Domov 

SO 06 Objekt IZS, garáţe, hygienické zázemí 

SO 07 Objekt IBC + média  

SO 08 Objekt mimořádných událostí 

SO 09 Objekt vjemů, ţivotného prostředí 

SO 10 Plocha pro altán, plocha pro ohniště (součást IO 05) 

SO 11 Plocha „staveniště“ 

SO 12 Objekt umělá skála a tunel 

SO 13 Horolezecká stěna, lanovka 

SO 14 Jezírko (součást IO 05) 

SO 15 Jedovatá zahrada (součást IO 05) 

SO 16 Lanové centrum 

  

IO 01 Odstavné a parkovací plochy, areálové komunikace 

IO 02 Dopravní hřiště 

IO 03 Zpevněné plochy obsluţné – chodníky 

IO 04 Oplocení a brány 

IO 05 Sadové a parkové úpravy, mobiliář 

IO 06 Přípojka VN, areálové rozvody NN 

IO 07 Přípojka vodovodu, areálové rozvody 

IO 08 Splašková kanalizace, areálové rozvody 

IO 09 Dešťová kanalizace, areálové rozvody 

IO 10 Přípojka slaboproudu, areálové rozvody 

IO 11 Přeloţka VN 

IO 12 Přeloţka V.O. 

IO 13 Příprava území a terénní úpravy, 
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na pozemcích p.p.č. 799/7 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 799/8 orná půda (ZPF), p.p.č. 

799/22 ostatní plocha, jiná plocha a p.p.č. 799/23 orná půda (ZPF) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, ul. Nákladní, svěřených městskému obvodu v rozsahu dle snímku, který je 

přílohou č. 1 tohoto materiálu, pro statutární město Ostravy, IČO 00845451, se sídlem 

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0021/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
  
Usnesení číslo: 0435/RMOb-JIH/1822/9 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 

11.19 „Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu 

Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 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 předloţeném materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

- členové 

1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních sluţeb 

2. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 

1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

2. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

hodnotící komisi ve sloţení: 

- členové 

1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 

2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních sluţeb 

3. Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních sluţeb 
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- náhradníci členů 

1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 

2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

3. Miroslava Humpolíková, odbor dopravy a komunálních sluţeb 

  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 

rozsahu VZ 11.19 a předloţit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové 

smlouvy o dílo u této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 30.04.2019 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 

  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0006/19 
Schválení dohody o narovnání 
  
Usnesení číslo: 0436/RMOb-JIH/1822/9 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0237/RMOb-JIH/1822/5 ze dne 10.01.2019 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Ostrava-Jih, IČO 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30  Ostrava-Hrabůvka a MŢT 

Stavitelství, a.s., IČO 27762157, se sídlem Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

dle Přílohy č. 1 předloţeného materiálu 

  

3) ukládá 

  
odboru právnímu zajistit plnění dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.03.2019 

 tajemník 
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(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0007/19 
Výroční zpráva o činnosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih 
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
  
Usnesení číslo: 0437/RMOb-JIH/1822/9 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
Výroční zprávu o činnosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih  v oblasti 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 s úpravou 

  

2) ukládá 

  
tajemníkovi úřadu zveřejnit Výroční zprávu za rok 2018 na webových stránkách Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 28.02.2019 

 tajemník  

 

3) ukládá 

  
odboru správních činností zveřejnit Výroční zprávu za rok 2018 na úřední desce Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radek Drong, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru správních činností 
 

  

(zn. předkl.) 
OPR/RMOb/0008/19 
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0438/RMOb-JIH/1822/9 

OPR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., pro rok 2019 dle přílohy 

č. 1 
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2) ukládá 

  
odboru právnímu zajistit zveřejnění sazebníku dle přílohy 1 na internetových stránkách 

městského obvodu 

  

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 15.03.2019 

 tajemník 
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0009/19 
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se 
bude konat 07.03.2019 
  
Usnesení číslo: 0439/RMOb-JIH/1822/9 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s návrhem programu 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 

konat dne 07.03.2019 od 13.00 hodin, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s úpravou 

 
  

(zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0007/19 
Jmenování vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0440/RMOb-JIH/1822/9 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Ing. Gabrielu Vasiliadis Tóth, DiS., narozenou XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXX, vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, 

a to s účinností od 01.03.2019 

  

2) ukládá 

  
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, 

ve znění pozdějších předpisů, jmenování vedoucí odboru školství a kultury 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.03.2019 

 tajemník 
 

  
 
 
 

(zn. předkl.) 
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TAJ/RMOb/0008/19 
Jmenování vedoucí odboru vztahů s veřejností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0441/RMOb-JIH/1822/9 

TAJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Gabrielu Gödelovou, narozenou XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX, XXXXX, 

vedoucí odboru vztahů s veřejností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s účinností 

od 01.03.2019 

  

2) ukládá 

  
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, 

ve znění pozdějších předpisů, jmenování vedoucí odboru vztahů s veřejností 

  

 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 01.03.2019 

 tajemník 
 

  

(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0011/19 
Návrh na úpravu členů komise rady 
  
Usnesení číslo: 0442/RMOb-JIH/1822/9 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Ing. arch. Cyrila Vltavského, MPA členem komise investiční, strategického rozvoje a výstavby 

s účinností od 22.02.2019 

  
 

 


