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Zápis  
 
 

Zápis ze 171. sch ůze Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih konané dne 14.06.2018 

 
 
 
Schůze se konala:     v radní místnosti 
  
 
Dne:      14.06.2018 
 
 
Jednání řídil:      Bc. Martin Bednář 
 
 
Zapisovatelka:                     Lucie Jakubowská 
   
 
 
 
Přítomno:              7 
Omluveno:    2                
Neomluveno:         0 
 
 
 
 
Počet navrhovaných usnesení:         109                                     
Počet usnesení vyplývajících z diskuse:                   0      
Počet přijatých usnesení celkem:                         105 
     
 
 
 
Jednání zahájeno:           10.00 hod. 
 
Jednání ukončeno:          11.00 hod. 
 
 
 
Zápis pořízen dne:          18.06.2018 
 
Zápis obsahuje:               18 stran 
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Bc. Bednář zahájil 171. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že rada se sešla 
v plném počtu, tedy je usnášení schopna. Ze zdravotních důvodů omluvil z jednání 
místostarostku Věru Válkovou a místostarostu Bc. Františka Dehnera. 
 
Na úvod jednání přečetl toto prohlášení: 
Přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů k jednotlivým veřejným 
zakázkám projednávaných na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
Bc. Bednář předložil program jednání ke schválení, a to materiály č. 1 – č. 85P s tím, že na 
stůl byly předloženy materiály č.  86P – č. 109P. Navrhl stáhnout materiály č. 23, 37, 51 a 55. 
Nechal hlasovat o navrženém programu. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno (program schválen). 
 
1.  Návrh na nastavení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční 

banky, a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6876/171. 
 

2.  Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana 
Tichánková, místostarostka) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6877/171. 
 
3.  Návrh rozpočtových opatření č. 22/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6878/171. 
 
4.  Odškodnění újmy na zdraví a majetku paní Marie Kukučkové (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 
 
Ing. Tichánková navrhla hlasovat o variantě A. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A. 
 
Hlasováním: 6:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6879/171. 
 
5.  Odškodnění újmy na zdraví pana Nikolaje Sotaka (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 
 
Ing. Tichánková navrhla hlasovat o variantě A. 
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Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A. 
 
Hlasováním: 6:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6880/171. 
 
6.  Odškodnění újmy na zdraví paní Boženy Hamříkové (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 
 
Ing. Tichánková navrhla hlasovat o variantě A. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A. 
 
Hlasováním: 6:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6881/171. 
 
7.  Informace k možnosti umístění a provozování reklamních zařízení 

na přístřešcích MHD, Woodman production, a.s. (Ing. Hana Tichánková, 
místostarostka) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6882/171. 
 
8.  Odpis pohledávek (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6883/171. 
 
9.  Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Horní x 

Fr. Formana - restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6884/171. 
 
10.  Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Šaldova (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6885/171. 
 
11.  Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ul. Drůbeží, 

k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6886/171. 
 
12.  Souhlas s přenecháním užívání pronajatých pozemků v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Šeříková (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6887/171. 
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13.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6888/171. 
 
14.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (1) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6889/171. 
 
15.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny (2) (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6890/171. 
 
16.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Husarova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6891/171. 
 
17.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Věšínova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 5:0:2 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6892/171. 
 
18.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Výškovická x Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6893/171. 
 
19.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6894/171. 
 
20.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lok. 

Družstvo (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6895/171. 
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21.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, U Hrůbků 
a Říční (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6896/171. 
 
22.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6897/171. 
 
24.  Výpůjčka části pozemku k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lužická (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6898/171. 
 
25.  Výpůjčka parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 
 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6899/171. 
 
26.  Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka – 

restaurační zahrádka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6900/171. 
 
27.  Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina 

u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6901/171. 
 
28.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, ČEZ Distribuce, a.s., v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6902/171. 
 
29.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana 
 Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6903/171. 
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30.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ 
Distribuce, a. s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6904/171. 
 
31.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6905/171. 
 
32.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, GasNet, s. r. o. 
 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6906/171. 
 
33.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, Veolia Energie ČR, a.s., v k. ú. Hrabůvka 
 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6907/171. 
 
34.  Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 

ul. B. Četyny (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6908/171. 
 
35.  Souhlas se stavebním záměrem, Smlouva o provedení stavebního záměru 

na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská a Pavlovova (Ing. Hana 
Tichánková, místostarostka) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6909/171. 
 
Bc. Bednář pozval na jednání PhDr. Lindu Novákovou Palatou. 
 
36.  Aktualizace sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby (Věra Válková, 

místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6910/171. 
 
38.  Žádost o finanční dar (Věra Válková, místostarostka) 
 
Ing. Rykala navrhl hlasovat o variantě A. 
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Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6911/171. 
 
39.  Žádost o finanční dar (Věra Válková, místostarostka) 
 
Ing. Rykala navrhl hlasovat o variantě A. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6912/171. 
 
40.  Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6913/171. 
 
41.  Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka) 
 
Ing. Rykala požádal, aby byl na jednání přizván Ing. Navrátil. 
 
Bc. Bednář pozval na jednání Ing. Navrátila. 
 
Ing. Rykala se zeptal na likvidaci mobilního telefonu z 10. března 2017. 
 
Ing. Navrátil odpověděl, že se jedná o neopravitelný displej. 
 
Ing. Sliž se zeptal, pokud byl telefon zakoupen 10. března 2017 a displej nebyl úmyslně 
zničen, jestli telefon není ještě v záruce. 
 
Ing. Navrátil vysvětlil, že u soukromých osob je záruční lhůta 24 měsíců, ale u firem, úřadů 
atd. je pouze 12 měsíců. 
 
Bc. Bednář ukončil diskuzi a nechal hlasovat o navrženém usnesení. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6914/171. 
 
42.  Smlouva o zpracování osobních údajů (Věra Válková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6915/171. 
 
43.  Žádost o splátkový kalendář - Andrea Szewczyková (Bc. Martin Bednář, 

starosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6916/171. 
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44.  Informace o přípravě knihy k 90. výročí Jubilejní kolonie (Mgr. Petr Mentlík, 
tajemník úřadu) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6917/171. 
 
45.  Úhrada kreditu frankovacího stroje (Bc. Martin Bednář, starosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6918/171. 
 
46.  Souhlas s použitím znaku městského obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6919/171. 
 
47.  Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih od 141. schůze 

rady konané dne 28.11.2017 do 155. schůze rady konané dne 06.03.2018 
(Bc. Martin Bednář, starosta) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6920/171. 
 
48.  Přerušení provozu mateřské školy Gurťjevova 9, Ostrava-Zábřeh (Ing. Adam 

Rykala, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6921/171. 
 
49.  Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace 
(Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6922/171. 
 
50.  Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 

příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
(Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6923/171. 
 
52.  Výjimky z počtu žáků v základních školách zřízených městským obvodem 

Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6924/171. 
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53.  Žádost o poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady) 
 
Ing. Rykala navrhl hlasovat o variantě A. 
 
Bc. Bednář navrhl hlasovat o variantě B. 
 
Bc. Štroblíková doplnila, že v případě hlasování o variantě B navrhuje změnu, a to: souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy, nikoliv s návrhem. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě B, včetně doplněného návrhu Bc. Štroblíkové. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6925/171. 
 
54.  Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (RNDr. František 

Staněk, Ph.D., místostarosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6926/171. 
 
56.  Poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytových jednotek bytového domu 

Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka za neužívání sklepních boxů (Markéta 
Langrová, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6927/171. 
 
57.  Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou 
 (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Bc. Bednář připomněl, že se jedná o novou verzi materiálu. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6928/171. 
 
58.  Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6929/171. 
 
59.  Ukončení nájmu garážového stání v objektu k bydlení na ul. Fr. Formana 274/53, 

zveřejnění záměru (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6930/171. 
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60.  Umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu B. Četyny 930/2, 
Ostrava-Bělský Les  (Markéta Langrová, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6931/171. 
 
61.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru sloužícího podnikání 

na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6932/171. 
 
62.  Uzavření smluv o nájmu sociálních bytů vyčleněných na území městského obvodu 

Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 
Ostrava“ a pronájem sociálního bytu (Markéta Langrová, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6933/171. 
 
63.  Zveřejnění záměru na změnu účelu užívání prostoru na ul. Oráčova 1013/1a, 

Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6934/171. 
 
64.  Žádost o snížení pachtovného za pacht prostoru v objektu na ul. Čujkovova 40a, 

O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Paní Langrová navrhla hlasovat o variantě A. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A.  
 
Hlasováním: 5:0:2 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6935/171. 
 
65.  Žádost o udělení souhlasu s podnájmem prostoru sloužícího podnikání 

na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6936/171. 
 
66.  Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou a uzavření smlouvy o nájmu bytu 

při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, 
člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6937/171. 
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67.  Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu 
nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6938/171. 
 
68.  Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

(variantní návrh) (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Paní Langrová navrhla hlasovat o variantě A. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A.  
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno.  

Přijato usnesení č. 6939/171. 
 
69.P  „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 

4 a 6, Ostrava - Bělský Les“ - Dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6940/171. 
 
70.P  „Výstavba víceúčelového hřiště v M. O. OVA-Jih, ul. Veverkova-Aviatiků-

Na Obecní v k. ú. Hrabůvka“, Dodatek č. 2 (Bc. František Dehner, místostarosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6941/171. 
 
71.P  „Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů 

vodoinstalace a zařizovacích předmětů Abramovova 14 Ostrava-Zábřeh“, 
dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6942/171. 
 
72.P  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) 

- VZ 115.17 Zpracování studie pro akci „Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-
Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6943/171. 
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73.P  Výběr ekonomicky nejvýhod. nabídky (nadlim. VZ na služby) - VZ 34.18 
„Vým ěna stávajících měřidel tepla (kalorimetrů), indikátorů vytápění a stáv. 
vodoměrů teplé a studené vody za nová rádiová měřidla a poskytnutí odečít. 
a rozúčt. služeb v BD O.-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 
veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6944/171. 
 
74.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 
5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 78.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6945/171. 
 
Bc. Bednář pozval na jednání Bc. Gemrotovou. 
 
75.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 63.18 „Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“ 
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Bc. Bednář navrhl doplnit seznam dodavatelů o: 
 
IČO: 75949971 
IČO: 25867202 
IČO: 03459209 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení s doplněním. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6946/171. 
 
76.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu 
na ul. Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno.  

Přijato usnesení č. 6947/171. 
 
77.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 77.18 „Vybudování bezbariérového přístupu do 2. NP objektu 
na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 
vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6948/171. 
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78.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 81.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení 
v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6949/171. 
 
79.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Z řízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu 
Centrální spisovny Ostrava-Jih“ VZ 52.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 
oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6950/171. 
 
80.P  Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 54.18 „Vybudování 

spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih“ 
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6951/171. 
 
81.P  Výzva (zjed. podlimit. řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 

62.18 „Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu 
v bytových domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, městského 
obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných 
zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6952/171. 
 
82.P  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - VZ 

82.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ 
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6953/171. 
 
83.P  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava 

zdravotechniky v objektu Mjr. Nováka 1455/34, pavilón D, Ostrava-Hrabůvka“ 
VZ 64.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6954/171. 
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84.P  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Sanace 
statických poruch v objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ VZ 53.18 
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6955/171. 
 
85.P  Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - 

„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh“ VZ 57.18 
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6956/171. 
 
86.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce) - VZ 17.18 „Opravy asfaltových povrchů na místních 
komunikacích III. a IV. t řídy svěřen. do správy městského obvodu O.–Jih, v lok. 
Výškovice a Dubina, Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 
veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6957/171. 
 
87.P  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh“ 
VZ 47.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6958/171. 
 
88.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce) - VZ 113.17 „Vybudování chodníku u CDU - SPORT 
v Ostravě - Výškovicích“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných 
zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6959/171. 
 
89.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce) - VZ 46.18 „Parkoviště a předprostor objektu 
na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 
veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6960/171. 
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90.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 33.18 „Oprava a likvidace nevyhovujících prvků 
dětských hřišť v městském obvodu Ostrava - Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 
vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6961/171. 
 
91.P  Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - VZ 21.18 

„Parkovišt ě, ul. Aviatik ů, p. p. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka“ (Bc. Kateřina 
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6962/171. 
 
92.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce) -  „Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, 
ul. Mitušova“ VZ 48.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných 
zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6963/171. 
 
93.P  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 55.18 

„Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka“ (Bc. Kateřina 
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6964/171. 
 
94.P  Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 42.18 „Bezbariérový 

přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 
vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Paní Langrová doplnila seznam dodavatelů o: 
 
IČO: 03748901 
IČO: 28618891 
IČO: 25855581 
IČO: 25867202 
IČO: 28573994 
IČO: 02019141 
IČO: 27833828 
IČO: 62305620 
IČO: 45192464 
IČO: 64617874 
IČO: 25850261 
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Bc. Bednář nechal hlasovat o návrhu usnesení s doplněním. 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6965/171. 
 
95.P  Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna 

vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 67.18 
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6966/171. 
 
96.P  Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, 

místostarosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6967/171. 
 
97.P  „Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ - Dodatek č.2 
 (Bc. František Dehner, místostarosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6968/171. 
 
98.  Souhlas s přijetím daru pro Kulturní za řízení Ostrava-Jih, příspěvkovou 

organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-
Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6969/171. 
 
99.  Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování 

formou návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 
(Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 
Bc. Štroblíková požádala o doplnění v části rozhodla: požádat Radu města Ostravy 
o schválení 50% předfinancování projektu v rámci výzvy ITI v celkové částce 3 mil. Kč, 
taktéž v následujícím materiálu č. 100. 
 
Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení s doplněním. 
 
Hlasováním: 5:0:2 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6970/171. 
 
100.  Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování 

formou návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 
23, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 
Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení s doplněním v části rozhodla: požádat 
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Radu města Ostravy o schválení 50% předfinancování projektu v rámci výzvy ITI v celkové 
částce 2,8 mil. Kč 
  
Hlasováním: 5:0:2 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6971/171. 
 
101.   Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

a Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6972/171. 
 
102.   Návrh rozpočtového opatření č. 23/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 

2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6973/171. 
 
103.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 

50.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader 
v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“ (Bc. Kateřina 
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6974/171. 
 
104.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 

60.18 Zpracování projektové dokumentace na „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 
114/1, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných 
zakázek) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6975/171. 
 
105.  Změna termínu zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin 

Bednář, starosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6976/171. 
 
106.  Smlouva o provedení auditu (Bc. Martin Bednář, starosta) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6977/171. 
 

107.  Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců (Mgr. Petr Mentlík, tajemník 
úřadu) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6978/171. 
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108.P   Veřejná zakázka "Oprava hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka" - 
dodatek č. 1 (Markéta Langrová, člen rady) 

 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6979/171. 
 
109.P   Veřejná zakázka "Výroba a montáž označení provozoven Domu služeb Horní 1492/55, 

Ostrava-Hrabůvka" - dodatek č. 1 (Markéta Langrová, člen rady) 
 
Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6980/171. 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, Bc. Bednář poděkoval všem za účast a ukončil 
171. schůzi rady.  

 

 
Zapsala: Lucie Jakubowská   ……………………… 

 
 

 
Bc. Martin Bednář    ……………………… 
starosta 

 
 
Ing. Hana Tichánková     ……………………… 
místostarostka  
 
 Příloha: usnesení ze 171. schůze rady (usn. č. 6876/171 – usn. č. 6980/171). 


