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Zápis 

 

 

 

Zápis ze 172. schůze Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih konané dne 19.06.2018 

 

 

 

Schůze se konala:      v radní místnosti 

  

 

Dne:       19.06.2018 

 

 

Jednání řídil:      Bc. Martin Bednář 

 

 

Zapisovatelka:                     Jana Zjavková 

   

 

 

 

Přítomno:    6 

Omluveno:   3 

Neomluveno:   0 

 

 

 

 

Počet navrhovaných usnesení:                             14 

Počet usnesení vyplývajících z diskuse:                0 

Počet přijatých usnesení celkem:                         14 

 

 

 

Jednání zahájeno:         11:45 hod. 

 

Jednání ukončeno:        11:55 hod. 

 

 

 

Zápis pořízen dne:        19.06.2108 

 

Zápis obsahuje:             5 stran 
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Bc. Bednář zahájil 172. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih (mimořádnou).   

 

Na úvod přečetl 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 návrh programu, tj. materiály č. 1P - č. 14P a požádal o schválení 

programu. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno (program schválen). 

 

Bc. Bednář uvedl, že ze schůze rady se z pracovních a zdravotních důvodů omluvili  

Ing. Vítězslav Sliž,  Ing. Adam Rykala a místostarosta Bc. František Dehner. Dodal, že zápis 

spolu s ním podepíše místostarostka Věra Válková. 

 

1. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) – VZ 70.18 

„Výroba a distribuce zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“ (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6981/172. 

 

2.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby)   

VZ 74.18 „Technické zabezpečení voleb 2018“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek) 

  

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6982/172. 

 

3.  Revokace usnesení rady městského obvodu č. 6404/159 ze dne 29.03.2018  

a Pronájem bytu v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra 

Válková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6983/172. 

 

4. Označení provozoven nájemců prostorů sloužících podnikání v objektu  

na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6984/172. 

 

5. Pronájem bytů neziskové organizaci – Armáda spásy v České republice, z.s.; 

Zásady pro pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6985/172. 
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6.   Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostorů v objektu  

na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6986/172. 

 

7.  Žádost o zvýšení provozního příspěvku na rok 2018 (RNDr. František 

 Staněk, Ph.D., místostarosta) 

 

Hlasováním: 5:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6987/172. 

 

8.P  Revokace části usnesení č. 6730/165 ze dne 10.05.2018, jmenování nových komisí - 

Oznámení o zahájení ZŘ - VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že počet náhradníků bude ponechán na čtyřech členech. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6988/172. 

 

9.P  Revokace části usnesení č. 6750/165 ze dne 10.05.2018, jmenování nových komisí - 

Výzva k podání nabídek - VZ 66.18 -Zpracování projektové dokumentace na akci 

„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, Ostrava-

Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že počet náhradníků bude ponechán na čtyřech členech. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6989/172. 

 

10.P   Revokace části usnesení č. 6831/167 ze dne 24.05.2018, jmenování nových komisí - 

Oznámení o zahájení ZŘ - VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace 

„Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“  

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že počet náhradníků bude ponechán na čtyřech členech. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6990/172. 
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11.P   Revokace části usnesení č. 6945/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - 

Výzva k podání nabídek - VZ 78.18 „Oprava elektroinstalace společných  

a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“  

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že ponecháváme dva náhradníky. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6991/172. 

 

12.P   Revokace části usnesení č. 6946/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - 

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 se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že počet náhradníků ponecháváme na dvou. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6992/172. 

 

13.P   Revokace části usnesení č. 6947/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - 

Výzva k podání nabídek - VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných  

a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice“  

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že počet náhradníků ponecháváme na dvou. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6993/172. 

 

14.P   Revokace části usnesení č. 6950/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - 

Výzva k podání nabídek - VZ 52.18  „Zřízení elektronického požárního systému 

budovy a návazných částí u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“  

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl doplnit člena hodnotící komise Ing. Vítězslava 

Sliže s tím, že ponecháváme pouze dva náhradníky. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6994/172. 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 

 

Protože nebyly žádné dotazy a připomínky Bc. Bednář poděkoval všem za účast a ukončil 

172. schůzi rady.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková  ……………………… 

 

 

 

 

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

starosta 

 

 

 

Věra Válková         ….…………………… 

místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: usnesení ze 172. schůze rady (usn. č. 6981/172 – usn. č. 6994/172). 

 

 

 

 

 


