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Zápis 

 

 

 

Zápis ze 173. schůze Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih konané dne 28.06.2018 
 

 

 

Schůze se konala: v radní místnosti 

 

 

Dne:           28.06.2018 

 

 

Jednání řídil:  Bc. Martin Bednář  

 

 

Zapisovatelka: Blanka Štěříková 

          

 

 

 

Přítomno:  9 

Omluveno:  0   

Neomluveno:  0       

 

 

 

 

Počet navrhovaných usnesení:    83 

Počet usnesení vyplývajících z diskuse:     1   

Počet přijatých usnesení celkem:    80 

                            

 

Jednání zahájeno: 10:00 hod. 

 

Jednání ukončeno: 10:50 hod. 

 

 

 

Zápis pořízen dne: 29.06.2018   

 

Zápis obsahuje: 15 stran 
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Bc. Bednář přivítal všechny přítomné na 173. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 

Sdělil, že zápis  a usnesení z dnešní schůze rady podepíše spolu s ním místostarostka Věra 

Válková. Konstatoval, že všichni členové rady jsou přítomní, rada je usnášeníschopna.  

 

Na úvod jednání 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 zájmu k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi 

Rady městského obvodu  Ostrava-Jih. 

 

Dále předložil program jednání ke schválení, tj. materiály č. 1 - 83, z jednání rady navrhl 

stáhnout materiál č. 3, 4, a 70. Protože nebyly žádné připomínky k navrženému programu 

jednání, nechal o něm hlasovat. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno (program schválen). 

 

1. Návrh rozpočtových opatření č. 24/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih  

  rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

 Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6995/173. 

 

  2. Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

 Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6996/173. 

 

5.  Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce (Věra 

Válková, místostarostka) 

 

 Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6997/173. 

 

6.  Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra 

Válková, místostarostka) 

 

 Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6998/173. 

 

7.  Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou (Věra 

Válková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 6999/173. 

 

8.  Návrh na schválení provozního řádu v objektu G-CENTRUM, Čujkovova 40a, 

Ostrava-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 
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Přijato usnesení č. 7000/173. 

 

9.  Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7001/173. 

 

10.  Neprodloužení smluv na poskytování úklidových služeb v bytových domech 

v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Markéta Langrová, 

člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7002/173. 

 

11.  Odvolání a jmenování náhradníka člena Poradního sboru statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih v rámci projektu "Koncepce bydlení 

a její pilotní ověření ve městě Ostrava" (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7003/173. 

 

12.  Pronájem bytů výběrovým řízením (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7004/173. 

 

13.  Pronájem bytů vyčleněných pro potřeby sociálního bydlení v byt. Domě 

na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ukončení nájmů bytů dohodou 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7005/173. 

 

14.  Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. 29. dubna 259/33, 

Ostrava-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7006/173. 

 

15.  Souhlas s umístěním informační tabule na objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 

Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7007/173. 

 

16.  Souhlas s uzavřením provozu v objektu Sportovního centra Dubina (Markéta 

Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7008/173. 
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17.  Ukončení nájmu garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, Ostrava-

Hrabůvka, zveřejnění záměru (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7009/173. 

 

18.  Umístění přijímací antény na střechu bytového domu Vaňkova 1012/50, Ostrava-

Bělský Les (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7010/173. 

 

19.  Vyčlenění sociálních bytů na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci 

projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta 

Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 6:0:3 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7011/173. 

 

20.  Zveřejnění záměru k umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytových 

domů Horymírova 2975/4, 2949/14, Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh (Markéta 

Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7012/173. 

 

21.  Zveřejnění záměru na změnu smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu 

provést stavbu č. 112/18/OBH uzavřené dne 30.05.2018 (Markéta Langrová, člen 

rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7013/173. 

 

22.  Žádost o snížení nájemného za nájem prostorů v objektu ul. Čujkovova 40a, O.-

Zábřeh (variantní návrh) (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Paní Langrová navrhla nejprve hlasovat o variantě A). 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A). 

 

Hlasováním: 7:0:2 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7014/173. 

 

23.  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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7015/173. 
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24.  Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti PARIS STATEX s.r.o. 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7016/173. 

 

25.  Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Paní Zjavková upozornila na chybně uvedený datum narození. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o upraveném usnesení. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7017/173. 

 

26.  Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu 

bytu (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7018/173. 

 

27.  Návrh na výpověď z nájmu a výpověď z výpůjčky, pozemky v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Na jednání rady byla přizvaná vedoucí majetkového odboru Mgr. Miškaříková, aby 

zodpověděla dotazy. 

 

Ing. Tichánková navrhla nejprve hlasovat o variantě A). 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A). 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7019/173. 

 

28.  Poskytnutí slevy z nájemného, ul. U Studia, k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7020/173. 

 

29.  Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7021/173. 
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30.  Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7022/173. 

 

31.  Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Bc. Bednář nahlásil možný střet zájmu, přesto bude hlasovat.  

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7023/173. 

 

32.  Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Dolní a U Zámku (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

 

Přijato usnesení č. 7024/173. 

 

33.  Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Svazácká (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7025/173. 

 

34.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  - služebnosti 

na částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Edisonova (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7026/173. 

 

35.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  na pozemky v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7027/173. 

 

36.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, část 

pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Kaminského (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7028/173. 
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37.  Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Markova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7029/173. 

 

38.  Souhlas vlastníka pozemku s realizací stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 

Tylova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7030/173. 

 

39.  Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k budově 

garáže v k. ú. Hrabůvka (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7031/173. 

 

40.  Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zdeňka Bára 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7032/173. 

 

41.  Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh 

nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7033/173. 

 

42.  Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina 

u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno.  

Přijato usnesení č. 7034/173. 

 

43.  Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. 

Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7035/173. 

 

44.  Záměr vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Aviatiků (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7036/173. 
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45.  Změna nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. 

Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7037/173. 

 

46.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Hrabůvka, GasNet, s.r.o. (Ing. 

Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7038/173. 

 

47.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ČEZ 

Distribuce, a. s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7039/173. 

 

48.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ČEZ 

Distribuce, a. s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7040/173. 

 

49.  Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Harmonie 

Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, 

člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7041/173. 

 

50.  Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, 

člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7042/173. 

 

51.  Souhlas s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, 

Adamusova 7, příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7043/173. 

 

52.  Ukončení projektu „Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených 

do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih“ (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:1:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7044/173. 
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53.  Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem 

je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen 

rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7045/173. 

 

54.  Žádost o poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl nejprve hlasovat o variantě A). 

 

Bc. Bednář navrhl nejprve hlasovat o variantě B).  

 

Bc. Bednář ukončil diskusi a nechal nejprve hlasovat o variantě B).  

 

Hlasováním: 4:0:4 – neschváleno. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A).  

 

Hlasováním: 3:0:5 – neschváleno. 

Nebylo přijato usnesení. 

 

55.  Odkup plynovodní přípojky, Objekt Svornosti, Ostrava-Zábřeh (Bc. František 

Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7046/173. 

 

56.  Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Josef Beschel (Bc. Martin Bednář, 

starosta) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7047/173. 

 

57P.  Veřejná zakázka „Oprava přístupových schodišť a rampy v areálu Lužická 4, 

Ostrava-Výškovice“ - dodatek č. 1 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7048/173. 

 

58P.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) 

- VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci bytového 

domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7049/173. 
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59P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 87.18 

„Chemické ošetření (odplevelení) místních komunikací a zpevněných ploch 

na území MOb Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7050/173. 

 

60P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Fitness zóna Výškovice“  VZ 75.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7051/173. 

 

61P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Hřiště v dolíku, Ostrava-Výškovice“ VZ 80.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7052/173. 

 

62P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Oprava elektroinstalace na ul. Edisonova 11, Velflíkova 1, Jubilejní 25, 

Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“ VZ 79.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7053/173. 

 

63P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Parkovací místa ul. Šeříková“ VZ 92.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7054/173. 

 

64P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Parkoviště na ul. Výškovická p. p. č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“  VZ 

89.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7055/173. 

 

65P.  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce)  - VZ 86.18 Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-

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

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7056/173. 
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66P.  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - 

„Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - Hrabůvce"  VZ 58.18 (Bc. 

Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7057/173. 

 

67P.  Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 29.18 

Zpracování projektové dokumentace včetně statického posouzení „Výměna 

umakartových bytových jader v bytových domech v majetku SMO svěřených 

městskému obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7058/173. 

 

68.P Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - 

„Dodávka kloubového nakladače se třemi nástavbami“  VZ 61.18 (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7059/173. 

 

69. Smlouva mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Základní školou a mateřskou školou 

Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace (Ing. Adam Rykala, 

člen rady) 

 

Mgr. Mentlík požádal o doplnění usnesení o sídlo ČEZ Distrubuce a. s., IČ: 24729035, 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a Základní školou 

a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace, IČ: 70944687. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o doplněném usnesení. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7060/173. 

 

71. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko (Košice) ve dnech 20. - 

22.06.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7061/173. 

 

72. Žádost nájemců bytového domu Velflíkova 281/7, Ostrava-Hrabůvka 

o projednání nájemného (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7062/173. 
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73. Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

  (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7063/173. 

 

74. Závěrečná zpráva o průběhu a ukončení likvidace a mimořádná účetní závěrka 

státního podniku Podnik bytového hospodářství Ostrava 3 - státní podnik 

"v likvidaci" (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7064/173. 

 

75.P Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 

6, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl nejprve hlasovat o variantě B) s doplněním usnesení o slovo rozhodla. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě B) s doplněním. 

 

Hlasováním: 8:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7065/173. 

 

76.P Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 

33, příspěvkové organizace  (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl hlasovat o usnesení: 

 

Rada městského obvodu 

 

jmenuje 

 

Mgr. Zuzanu Hranickou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018 

 

zmocňuje 

 

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7066/173. 

 

77.P Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Horymírova 100, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl hlasovat o usnesení: 

 

Rada městského obvodu 
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jmenuje 

 

Mgr. Miroslavu Folkovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní  školy a mateřské 

školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018 

 

zmocňuje 

 

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7067/173. 

 

78.P Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B,  příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl hlasovat o usnesení: 

 

Rada městského obvodu 

 

jmenuje 

 

Mgr. Jana Šebestu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018 

 

zmocňuje 

 

starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7068/173. 

 

79.P Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 

příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl hlasovat o usnesení: 

 

Rada městského obvodu 

 

jmenuje 

 

Mgr. Libuši Přikrylovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-

Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace s účinností od 01.08.2018 

 

zmocňuje 
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starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu jmenovacího dekretu 

 

Hlasováním: 8:0:1 – schváleno. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém usnesení. 

 

Přijato usnesení č. 7069/173. 

 

80.P Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 

příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl nejprve hlasovat o variantě B) s doplněním usnesení o slovo rozhodla. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě B) s doplněním. 

 

Hlasováním: 8:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7070/173. 

 

81. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava ve věci 

regulace provozní doby hostinských provozoven (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7071/173. 

 

82.P Oznámení o zahájení ZŘ (nadl. veřej. zakázka na služby, otevř. řízení) - Zajištění 

služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů 

v majetku SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek) 

 

Paní Zjavková požádala o opravu v ukládací části, správně má být uveden datum 31.10.2018. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o upraveném usnesení. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7072/173. 

 

83.P Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 

14.18 „Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch 

na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek ) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7073/173. 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti   

 

Bc. Bednář navrhl schválit ještě jeden termín schůze rady na den 06.09.2018. Nechal hlasovat 

o usnesení: Rada městského obvodu schvaluje další termín schůze rady dne 06.09.2018. 

 

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno. 
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Přijato usnesení č. 7074/173. 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář všem za účast na radě, 

popřál všem úspěšný den a ukončil 173. schůzi rady. 

 

 

 

Zapsala: Blanka Štěříková    ......................... 

 

 

 

 

 

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

         starosta 

 

    Věra Válková    …..................... 

     místostarostka 

 

 

 

 

Příloha: usnesení ze 173. schůze rady (usn. č. 6995/173 – usn. č.  7074/173) 


