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Bc. Bednář přivítal všechny přítomné na 175. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 

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

Ing. Hana Tichánková.  

 

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. 

 

Bc. Bednář dále předložil program jednání, ve kterém navrhl tyto změny: materiál č. 99 

pojednat za materiálem č. 1, stáhnout materiály č. 7, č. 24 a 93P. Z jednání rady omluvil  

ze zdravotních důvodů Bc. Františka Dehnera, dodal, že rada je usnášeníschopna. 

 

Protože nebyly žádné připomínky k navrženému programu jednání, nechal o něm hlasovat. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno (program schválen). 

 

1.  Návrh rozpočtových opatření č. 25/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7076/175. 

 

99.  Návrh rozpočtových opatření č. 26/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7171/175. 

 

2.  Odškodnění újmy na zdraví paní Taťány Korusové (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Ing. Tichánková navrhla hlasovat nejprve o variantě A. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A usnesení. 

 

Hlasováním: 6:1:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7077/175. 

 

3.  Darování neupotřebitelného majetku (Věra Válková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7078/175. 

 

4.  Aktualizace zásad vztahů městského obvodu k příspěvkové organizaci Technické 

služby Ostrava-Jih (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7079/175. 
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5.  Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o pronájmu kontejnerů 

(RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7080/175. 

 

6.  Žádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (RNDr. František Staněk, 

Ph.D., místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7081/175. 

 

8.  Návrh na revokaci části usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih  

č. 7015/173 ze dne 28.06.2018, nesouhlas s ukončením nájmu bytu dohodou  

a neuzavření smlouvy o nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7082/175. 

 

9.  Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen 

rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7083/175. 

 

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

 

Ing. Rykala požádal přizvat na radu vedoucí Ing. Jaloviecovou. 

 

Ing. Rykala měl dotaz týkající se pronájmu bytu v rámci nízkonákladového bydlení k bytu  

na Dr. Šavrdy 19, kde bylo celkem 5 uchazečů. Ptal se, zda je to návrh bytové komise nebo 

odboru. 

 

Ing. Jaloviecová uvedla, že v komisi toto bylo diskutováno hodně, protože tři uchazeči byli  

na tom podobně. 

 

Ing. Rykala vzhledem k tomu, že komise je poradní orgán rady, navrhl změnu usnesení,  

a to, aby byt č. 20 na ul. Dr. Šavrdy 3029/19 byl přidělen pí Janě Orságové, která jediná  

z uchazečů pracuje a mělo by se zvýhodnit i to, že se stará o dítě. 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a uvedl, že nechce nikoho zvýhodňovat a bude hlasovat 

na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv na základě přání nebo myšlenky pana 

Rykaly.  

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o upraveném znění usnesení. 

 

Hlasováním: 6:0:2 – schváleno. 

 

Přijato usnesení č. 7084/175. 
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11.  Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7085/175. 

 

12.  Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikatelky v bytě č. 58 na ulici Výškovická 

446/151, Ostrava-Výškovice (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7086/175. 

 

13.  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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7087/175. 

 

14.  Zveřejnění záměru na pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, Ostrava-Zábřeh 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7088/175. 

 

15.  Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Volgogradská 2458/28, Ostrava-

Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7089/175. 

 

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

bytu (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7090/175. 

 

17.  Žádost o splátkový kalendář - Marta Matoušková, Andrea a Roman Kondášovi 

(Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7091/175. 

 

Bc. Bednář požádal přizvat na radu Ing. Tóthovou, DiS. a zástupce finančního odboru. 

 

18.  Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodu 

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

 

Bc. Štroblíková navrhla v části souhlasí upravit usnesení tak, že rada souhlasí s uzavřením 

smlouvy. 
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Bc. Bednář nechal hlasovat o upraveném znění usnesení. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7092/175. 

 

19.  Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodu 

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

 

Bc. Bednář uvedl, že bude hlasováno o změněném usnesení s tím, že souhlasí s uzavřením 

dodatku č. 3 smlouvy. 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7093/175. 

 

20.  Přijetí dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny 

sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP 

Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka“ (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7094/175. 

 

21.  Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-

Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7095/175. 

 

Bc. Bednář se dále zeptal k dalším bodům programu, tj. materiálům 22. – 25., kde vzniká 

nárok na budoucí rozpočty, zda s tím odbor financí a rozpočtu počítá, zda má nějaké 

jednotlivé součty, rozpočty, zda je může radě průběžně předkládat. Jsou to nároky  

na rozpočty, které omezí jiné výdaje. 

 

Ing. Byrtusová odpověděla, že se jedná o návratné finanční prostředky, odbor školství bude   

o tyto prostředky žádat při návrhu rozpočtu na rok 2019. Předběžná jednání již proběhla. 

 

22.  Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, 

Klegova 27, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu (Ing. Adam 

Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7096/175. 

 

23.  Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování 

formou návratné finanční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrabůvka, 

Provaznická 64, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7097/175. 
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25.  Souhlas s realizací projektu "Školní kuchyňka K15" Základní škole a mateřské 

škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace (Ing. Adam 

Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7098/175. 

 

26.  Souhlas s přijetím finančního daru pro Základní školu Ostrava-Výškovice, 

Srbská 2, příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Ostrava, 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7099/175. 

 

27.  Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 

Kosmonautů 13, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7100/175. 

 

28.  Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole MUDr. Emílie Lukášové 

Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem  

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

rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7101/175. 

 

29.  Výjimka zřizovatele k vyhlášení  výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 

(Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7102/175. 

 

30.  Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-

Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem  

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

rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7103/175. 

 

31.  Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace,  jejímž zřizovatelem 

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

rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7104/175. 
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32.  Žádost o poskytnutí finanční podpory (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl nejprve hlasovat o variantě B. 

 

 Bc. Štroblíková sdělila, že pokud se bude schvalovat varianta B, tak v části souhlasí 

s návrhem darovací smlouvy… bylo opět uvedeno, že rada souhlasí s uzavřením darovací 

smlouvy… 

 

 Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě B s navrženou úpravou. 

 

Hlasováním: 6:0:2 - schváleno 

Přijato usnesení č. 7105/175. 

 

33.  Bilingvní výuka v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 

15, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7106/175. 

 

34.  Předání hmotného movitého majetku k hospodaření (Ing. Adam Rykala, člen 

rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7107/175. 

 

35.  Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 

příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7108/175. 

 

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

Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, 

člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7109/175. 

 

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

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, 

člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7110/175. 

 

Bc. Bednář požádal přizvat na radu Mgr. Miškaříkovou. 
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38.  Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Zábřeh, 

Jugoslávská 23, příspěvkové organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7111/175. 

 

39.  Odstoupení od nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu, pozemek  

v k. ú. Dubina u Ostravy, V. Košaře (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7112/175. 

 

 Bc. Bednář požádal odbor školství, aby začal jednat se školami o možnosti svěření daného 

území, pokud budou mít zájem, pro jejich užívání. 

 

40.  Prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7113/175. 

 

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

na částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Horní a Dr. Lukášové  

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7114/175. 

 

42.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky  

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Arraská x U Skleníku (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7115/175. 

 

43.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky  

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7116/175. 

 

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

na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7117/175. 

 

Bc. Bednář požádal přizvat na schůzi rady Mgr. Jeřábka. 
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45.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  

ul. Závoří – U Zámku (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

 Do diskuse se přihlásil Bc. Bednář, který požádal, aby odbor dopravy, až se k tomu bude 

vyjadřovat, uvedl podmínku, že oprava nesmí probíhat ani v jednom roce do roku 2020  

ve dnech 26. až 30. září.  

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7118/175. 

 

46.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Odborářská 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7119/175. 

 

47.  Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Říční (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7120/175. 

 

48.  Souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ul. Drůbeží,  

k. ú. Výškovice u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7121/175. 

 

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

garáže k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7122/175. 

 

50.  Stanovisko k záměru prodeje nesvěřeného pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  

ul. Starobělská (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:1 - schváleno 

Přijato usnesení č. 7123/175. 

 

51.  Stanovisko ke směně nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ruská  

a ul. Výškovická (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7124/175. 
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52.  Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku  

v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Z. Bára (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7125/175. 

 

53.  Užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7126/175. 

 

54.  Záměr na pronájem a záměr na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Šamanova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7127/175. 

 

55.  Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu na ul. Bedřicha 

Václavka v k. ú. Dubina u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 - schváleno 

Přijato usnesení č. 7128/175. 

 

56.  Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina  

u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7129/175. 

 

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

a k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7130/175. 

 

58.  Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Závodní (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:1:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7131/175. 

 

59.  Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7132/175. 
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60.  Záměr na změnu nájemní smlouvy - část pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy,  

ul. B. Dvorského (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7133/175. 

 

61.  Změna nájemní smlouvy a pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

lok. Pískové doly (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7134/175. 

 

62.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Dubina u Ostravy, GasNet, s.r.o. 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7135/175. 

 

63.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Výškovice u Ostravy, PODA a.s. 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7136/175. 

 

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

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7137/175. 

 

65.  Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, PODA a.s. 

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7138/175. 

 

66.  Odpis pohledávek s příslušenstvím - Jaroslava Dostálová, Josef Dostál, Odpis 

pohledávek s příslušenstvím - Vilém Hejna, Odpis pohledávek s příslušenstvím -

Jozef Horňák, Odpis pohledávek s příslušenstvím - Iva Chromiaková (Bc. Martin 

Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7139/175. 
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67.  Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih  

od 18. zasedání konaného dne 08.03.2018, do 19. zasedání konaného dne 

07.06.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7140/175. 

 

68.  Žádost a výzva k vyvěšení moravské vlajky (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 7:1:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7141/175. 

 

69.  Žádost o finanční dar (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7142/175. 

 

70P.  Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,  

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7143/175. 

 

71P.  Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 

a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace  

(Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7144/175. 

 

72P.  Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 

Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové orgnizace (Ing. Adam Rykala, 

člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7145/175. 

 

73P.  IZ č. 8/2018 - Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6; IZ 

č. 3/2018 - Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů; IZ č. 34/2017 

- Vybudování chodníků na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická  

- ul. Krasnoarmejců (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7146/175. 

 

74P.  Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, 

místostarosta) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7147/175. 
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75P.  Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, 

Ostrava-Hrabůvka - uhrazení pozastávky (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7148/175. 

 

76P.  „Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů 

vodoinstalace a zařizovacích předmětů Smirnovova 1 Ostrava-Zábřeh“,  

Dodatek č. 1 (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7149/175. 

 

77P.  Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za II. čtvrtletí roku 

2018 (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7150/175. 

 

Bc. Bednář požádal přizvat na schůzi rady Bc. Gemrotovou. 

 

78P.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka  

na služby) - 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) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7151/175. 

 

79P.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka  

na služby) - VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace 

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

oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7152/175. 

 

80P.  Námitky k rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele od stěžovatele Bonita 

Group Service s.r.o. a rozhodnutí o nich - VZ 33.18 Oprava a likvidace 

nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih  

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7153/175. 
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81P.  Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka 

na služby) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská 

činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7154/175. 

 

82P.  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce)  - 

„Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava-Jih“  VZ 76.18 (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Štrobílková uvedla, že v příloze materiálu – seznam dodavatelů, je chybně uvedeno 

IČ u JV Agro Morava, s.r.o. Správné IČ je 26826411. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém znění usnesení s úpravou. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7155/175. 

 

83P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  

- „Výměna vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 90.18 

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7156/175. 

 

84P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Dětské sportovní hřiště, Ostrava – Zábřeh“ VZ 91.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Do diskuse se přihlásil Bc. Bednář a navrhl doplnit seznam možných dodavatelů o tyto firmy: 

IČ: 28573994, IČ: 28354303, IČ: 29184592, IČ: 62241630, IČ: 04929845, IČ: 48035599. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém znění usnesení s doplněním. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7157/175. 

 

85P.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka  

na služby) - VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace na „Úprava plochy  

u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7158/175. 
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86P.  Zrušení veřejné zakázky 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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7159/175. 

 

87P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 97.18 „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. 7160/175. 

 

88P.  Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb při administraci zadávacího 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7161/175. 

 

89P.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

„Oprava sklepních prostor v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“ VZ 83.18 

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7162/175. 

 

90P.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 74.18 

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

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7163/175. 

 

91P.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) 

- Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do objektu 

Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení 

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7164/175. 

 

92P.  Zpráva komise (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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7165/175. 
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94P.  Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - 

VZ 10.16 DNS „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, 

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

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7166/175. 

 

95P.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) 

- VZ 95.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice  

Mjr. Nováka" a „Parkoviště na p. p. č. 433/33, k. ú. Hrabůvka" (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7167/175. 

 

96P.  Zrušení zadávacího 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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7168/175. 

 

97P.  Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkovací 

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

veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7169/175. 

 

98P.  Zrušení VZ (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: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7170/175. 

 

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

73.18 „Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech  

ve vlastnictví SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek ) 

  

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7172/175. 
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101.P  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 26.18 

„Zajištění pronájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském 

obvodu Ostrava-Jih pro vánoční období 2018-2019“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7173/175. 

 

102.P  Stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

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

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7174/175. 

 

103.P  Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 

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

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7175/175. 

 

104.P  Stanovení platu ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

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

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7176/175. 

 

105.P  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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. 7177/175. 

 

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

82.18 Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16  

(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7178/175. 

 

107.P  „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 

4 a 6, Ostrava - Bělský Les“ - Dodatek č. 2  (Bc. František Dehner, místostarosta)

   

 Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7179/175. 

 

 

 



Zápis z rady městského obvodu 

 
Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava-Jih 
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Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář všem za účast na radě, 

popřál všem hezký den a ukončil 175. schůzi rady. 

 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková   ...................... 

 

 

 

 

 

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

starosta 

 

 

Ing. Hana Tichánková  …...................... 

místostarostka 

 

 

 

 

 

Příloha: usnesení ze 175. schůze rady (usn. č. 7076/175 – usn. č. 7179/175) 


