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Bc. Bednář přivítal všechny přítomné na 178. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 

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

Ing. Hana Tichánková. Z jednání rady omluvil z důvodu dovolené Bc. Františka Dehnera, 

dodal, že rada je usnášení schopna. 

 

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, tj. materiály č. 1 – č. 94, navrhl stáhnout materiály  

č. 26 a č. 56. Ptal se, zda má někdo další připomínky k programu. 

 

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

 

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

 

 

1.  Návrh rozpočtových opatření č. 27/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2018 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7200/178. 

 

2.   Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za první pololetí roku 2018 

 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7201/178. 

 

3.   Návrh na změny rozpočtů na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených 

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

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7202/178. 

 

4.   Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2018 

 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7203/178. 

 

5.   Dodatek č. 2 k SOD „Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích, etapa I.“ 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7204/178. 
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6.   Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení  

č. 0234/7 (Věra Válková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7205/178. 

 

Bc. Bednář navrhl přizvat na schůzi rady Mgr. Miškaříkovou. 

 

7.   Nabytí nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7206/178. 

 

8.   Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7207/178. 

 

9.   Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Bystřinova (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7208/178. 

 

10.   Prodej části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Sámova (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Ing. Tichánková navrhla hlasovat nejprve o variantě A. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A usnesení. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7209/178. 

 

11.   Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7210/178. 

 

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

 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7211/178. 
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13.   Pronájem části pozemku, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ul. Averinova  

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7212/178. 

 

14.   Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7213/178. 

 

15.   Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Hrabůvka,  

ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7214/178. 

 

16.   Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Hrabůvka,  

ul. Horní (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7215/178. 

 

17.   Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7216/178. 

 

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

na částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, lokalita ulic Horní a Mitušova (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7217/178. 

 

19.   Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 

pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Petruškova (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7218/178. 

 

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

pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova x Slovinská (Ing. Hana 

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7219/178. 
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21.   Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti, části 

pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7220/178. 

 

22.   Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita 

ul. Fr. Formana x J. Škody (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7221/178. 

 

23.   Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  

ul. Kosmonautů (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7222/178. 

 

24.   Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská  

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7223/178. 

 

25.   Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická  

(Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7224/178. 

 

27.   Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Průjezdní (Ing. Hana Tichánková, 

místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7225/178. 

 

28.   Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova - 

variantní návrh (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Ing. Tichánková navrhla hlasovat nejprve o variantě A. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A usnesení. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7226/178. 
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29.   Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:1:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7227/178. 

 

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

u Ostravy (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7228/178. 

 

31.   Záměr na pronájem pozemku pod budovou v cizím vlastnictví v k. ú. Zábřeh  

nad Odrou, ul. Čujkovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7229/178. 

 

32.   Změna smluv o nájmu pozemků pod garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita 

Rudná-Pavlovova (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7230/178. 

 

33.   Dohoda o ukončení smlouvy č. 1208243R (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7231/178. 

 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7232/178. 

 

35.   Prominutí nedoplatku z vyúčtování služeb po zemřelém p. J. J. a p. J. D.

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7233/178. 

 

36.   Pronájem bytů, uzavření smluv o ubytování a ukončení nájmů bytů dohodou 

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7234/178. 

 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7235/178. 
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38.   Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Stadická 1369/3, O.-Hrabůvka 

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7236/178. 

 

39.   Přihláška k odběru tepla domu Rodimcevova 20, 22, 24, 26 a Volgogradská 72,74 

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7237/178. 

 

40.   Ukončení nájmu garáže č. 4 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, 

Ostrava-Hrabůvka, zveřejnění záměru (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7238/178. 

 

41.   Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení  

na ul. Rodimcevova 2060/20, zveřejnění záměru (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7239/178. 

 

42.   Ukončení smluv na dodávku energií do budovy na ul. Jedličkova 1357/8, Ostrava-

Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7240/178. 

 

43.   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 sociálních bytů (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7241/178. 

 

44.   Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu  

na ul. Tlapákova 1296/11, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7242/178. 

 

45.   Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní I. F. (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7243/178. 
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46.   Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí doby určité přechodu 

nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7244/178. 

 

47.   Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu 

nájmu bytu ze zákona (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7245/178. 

 

48.   Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7246/178. 

 

49.  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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7247/178. 

 

50.   Dočasné uzavření pobočky pošty Ostrava 46 na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka 

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7248/178. 

 

Bc. Bednář navrhl přizvat na schůzi rady Ing. Tóthovou, DiS. 

 

51.   Souhlas s předfinancováním projektu Základní škole a mateřské škole Ostrava-

Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizaci (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a požádal paní vedoucí, aby do týdne připravila tabulku  

se spolufinancováním a předfinancováním jednotlivých projektů do školství v letech 2019, 

2020, 2021 s komentářem odboru, zda dojde ke snížení rozpočtu OSR v jiných oblastech tak, 

aby tyto věci mohly být financovány. 

 

Protože nebyly další dotazy, nechal Bc. Bednář hlasovat o navrženém znění usnesení. 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7249/178. 
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52.   Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 

investic Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace 

 (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7250/178. 

 

53.   Souhlas se zapojením vybraných mateřských škol zřízených statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih do projektu Čistá školka (Ing. Adam 

Rykala, člen rady) 

 

Bc. Bednář se zeptal, jak byl vybrán seznam mateřských škol. 

 

Ing. Tóthová, DiS. odpověděla, že na základě zkušeností, komunikace s mateřskými školami 

a tak, aby to bylo rozděleno do jednotlivých lokalit, tj. Hrabůvka, Zábřeh, Dubina, Výškovice. 

 

Protože nebyly další dotazy, nechal Bc. Bednář hlasovat o navrženém znění usnesení. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7251/178. 

 

54.   Změna odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy Ostrava-Dubina,  

F. Formana 13, 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. 7252/178. 

 

55.   Žádost o převod mateřské školy Srbská (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Hlasováním: 6:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7253/178. 

 

57.   Žádost o poskytnutí finančního daru - Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, 

příspěvková organizace (Ing. Adam Rykala, člen rady) 

 

Ing. Rykala navrhl hlasovat o variantě A. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o variantě A usnesení. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7254/178. 

 

58.   Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MMO v roce 2018 

(Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 6:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7255/178. 
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59.   Žádost o prominutí poplatku/úroku z prodlení – L. B. (Bc. Martin Bednář, 

starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7256/178. 

 

60.   Žádost o prominutí poplatku z prodlení - M. M. (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

 Bc. Štroblíková požádala o opravu chybně uvedeného data narození žadatelky v usnesení  

a důvodové zprávě, správně má být uvedeno 02.01.1954. 

 

Dále se do diskuse přihlásil Bc. Bednář a navrhl hlasovat nejdříve o variantě B usnesení. 

 

Ing. Sliž navrhl hlasovat o variantě B s úpravou, a to, že rada souhlasí s prominutím poplatku 

z prodlení žadatelce ve výši 1 098 886,30 Kč, tedy ve výši 80 % … 

 

Bc. Bednář nechal nejprve hlasovat o návrhu Ing. Sliže, tj. o variantě B s opravou a úpravou 

výše prominutého poplatku. 

 

Hlasováním: 6:0:2 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7257/178. 

 

61.   Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

 (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7258/178. 

 

62.P   Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského, ul. Proskovická, Ostrava-

Výškovice - dodatek č. 3 (Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Bc. Štroblíková navrhla úpravu usnesení v části „rozhodla“ – správně má být uvedeno 

…Dodatkem č. 3… 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7259/178. 

 

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

místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7260/178. 

 

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

 

64.P   Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů sklepních prostor a renovace 

střechy bytových domů Fr. Formana 47-49, Ostrava-Dubina (Bc. František 

Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7261/178. 
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65.P   Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „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. 7262/178. 

 

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

„Workoutové hřiště Maluchy“ VZ 98.18  (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí 

oddělení veřejných zakázek) 

 

Bc. Bednář navrhl doplnit seznam dodavatelů o firmy: IČ: 28764307, IČ: 29037221. 

 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7263/178. 

 

67.P   Výzva (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  -  „Rekonstrukce objektu 

na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh‟ VZ 84.18 (Bc. Kateřina 

Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

 Bc. Gemrotová navrhla úpravu v příloze č. 3, tj. návrh smlouvy o dílo, kde na straně 2 má být 

uvedeno číslo zakázky VZ 84.18. 

 

Bc. Bednář nechal hlasovat o navrženém znění usnesení s úpravou v příloze č. 3. 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7264/178. 

 

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

Přijato usnesení č. 7265/178. 

 

69.P   Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Hřiště  

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

oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7266/178. 
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70.P   Zpráva komise (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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7267/178. 

 

71.P   Zpráva komise (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 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných 

zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7268/178. 

 

72P.  Zpráva komise (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. 7269/178. 

 

73.P   Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka  

na stavební práce) - VZ 58.18 „Oprava chodníků na ul. Edisonové v Ostravě - 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7270/178. 

 

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

VZ 96.18 „Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech ve vlastnictví 

SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, 

vedoucí oddělení veřejných zakázek) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7271/178. 

 

75.P   Zpráva komise (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: 7:0:1 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7272/178. 
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76.P   Zpráva komise (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: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7273/178. 

 

77.P   Zpráva komise (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. 7274/178. 

 

78.P   Zpráva komise (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. 7275/178. 

 

79.P   Zrušení VZ (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. 7276/178. 

 

80.P   Výzva (zjed. podlimit. řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce)  - VZ 

104.18 „Zajištění nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu  

v byt. 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. 7277/178. 

 

81.   Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání  

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7278/178. 

 

82.   Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 s nájemcem Českou poštou, 

s. p. a souhlas s provedením technického zhodnocení (Markéta Langrová, člen 

rady) 

  

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7279/178 
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83.   Záměr na pronájem částí pozemků v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad 

Odrou (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7280/178 

 

84.   Záměr na pronájem pozemku v lokalitě ul. U Skleníku, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7281/178 

 

85.   Revokace usnesení č. 6011/146 ze dne 11.01.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7282/178 

 

86.   Revokace usnesení č. 6659/165 ze dne 10.05.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7283/178 

 

87.   Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, 

které se bude konat dne 23.08.2018 (Bc. Martin Bednář, starosta) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7284/178 

 

88.   Ukončení pronájmu prodejního stánku č. 2 na ul. Dr. Martínka, O.-Hrabůvka 

 (Markéta Langrová, člen rady) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7285/178 

 

89.   Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Šponarova 

 (Ing. Hana Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7286/178 

 

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

- VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť  

a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“ 

 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)   

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7287/178 
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91.   Žádost o zajištění další přípravy a realizace úprav podchodu pod ul. Místeckou 

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

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7288/178 

 

92.P „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava – 

Výškovice“ - Dodatek č. 1 ( Bc. František Dehner, místostarosta) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7289/178 

 

93.  Návrh na uzavření smlouvy o zajištění celoroční údržby veřejných travnatých 

ploch pro lokality Výškovice a Zábřeh (RNDr. František Staněk, Ph.D., 

místostarosta )  

 

Hlasováním: 7:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7290/178 

 

94.  Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jugoslávská (Ing. Hana  

Tichánková, místostarostka) 

 

Hlasováním: 8:0:0 – schváleno. 

Přijato usnesení č. 7291/178 

 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti     

 

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

popřál všem hezký den a ukončil 178. schůzi rady. 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

starosta 

 

 

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

místostarostka 

 

 

 

 

 

Příloha: usnesení ze 178. schůze rady (usn. č. 7200/178 – usn. č. 7291/178) 


