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Zápis 

 
Zápis 
průběhu 181. schůze rady městského obvodu 
konané dne 06.09.2018 
 

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 6 

Omluveno: 3 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 9:40 hod. 

Ukončení: 10:00 hod. 

 

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

17. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
- VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh"  

18. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na 
stavební práce) - VZ 76.18 „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava - Jih" 

19. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na 
služby) - VZ 85.18 „Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných 
prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu 

20. Připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě - buňka zázemí řidičů 
smyčka Klášterského  

21. Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - 
Výškovice – Dodatek č. 2  

22. Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Čujkovova 
1710/11, Ostrava-Zábřeh  

 

 
 
Bc. Martin Bednář přivítal přítomné na 181. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-
Jih. Z jednání omluvil z pracovních důvodů Ing. Vítězslava Sliže a Ing. Hanu 
Tichánkovou, ze zdravotních důvodů místostarostu Františka Dehnera. Dále předložil 
program jednání ke schválení, tj. materiál č. 1 – 22. Protože nebyly žádné připomínky 
k navrženému programu jednání, nechal o něm hlasovat. 
Hlasování o doplněném programu: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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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 projednávaným na dnešní schůzi 
Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0001/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 29/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7369/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 2 OBH/RMOb/0008/18 

Pronájem garážového stání č. 11 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 274/53 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7370/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 3 OMJ/RMOb/0007/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na částech 
pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Z. Bára x V. Jiřikovského x Fr. 
Formana 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7371/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0003/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, PODA a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7372/RMOb-JIH/1418/181 
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Materiál č. 5 OMJ/RMOb/0009/18 

Záměr na výpůjčku pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kapitolní 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7373/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 6 OSR/RMOb/0001/18 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7374/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 7 OSR/RMOb/0007/18 

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic PO 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7375/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 8 OSR/RMOb/0008/18 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7376/RMOb-JIH/1418/181 
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Materiál č. 9 INV/RMOb/0002/18 

Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků z Územního rozhodnutí 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7377/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 10 OSR/RMOb/0005/18 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové organizace 

Bc. Štroblíková doplnila ukládací část tohoto usnesení, a to o jméno vyřizující osoby 
Zdenka Mouralová, předseda likvidační komise a termín plnění úkolu 31.10.2018, 
kdy z technických důvodů je nutné, aby v usnesení tyto informace byly.   

Hlasování o návrhu usnesení s doplněním: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7378/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 11 OSR/RMOb/0006/18 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární 
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7379/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 12 OSR/RMOb/0003/18 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město 
Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7380/RMOb-JIH/1418/181 
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Materiál č. 13 OSR/RMOb/0004/18 

Přiznání specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6b, příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7381/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 14 OVZ/RMOb/0002/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 
107.18 „Nákup konvektomatů“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7382/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 15 OVZ/RMOb/0001/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 96.18 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech ve vlastnictví SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7383/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 16 OVZ/RMOb/0006/18 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 93.18 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce pravého vstupu do 
objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7384/RMOb-JIH/1418/181 
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Materiál č. 17 OVZ/RMOb/0008/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7385/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 18 OVZ/RMOb/0009/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na 
stavební práce) - VZ 76.18 „Zateplení tělocvičny ZŠ Srbská 2, Ostrava - Jih" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7386/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 19 OVZ/RMOb/0011/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na 
služby) - VZ 85.18 „Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných 
prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7387/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 20 INV/RMOb/0005/18 

Připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě - buňka zázemí řidičů 
smyčka Klášterského 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7388/RMOb-JIH/1418/181 
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Materiál č. 21 INV/RMOb/0003/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava-Výškovice 
- Dodatek č. 2 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7389/RMOb-JIH/1418/181 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0009/18 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Čujkovova 
1710/11, Ostrava-Zábřeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7390/RMOb-JIH/1418/181 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
 
 
Bc. Bednář poděkoval za účast na radě a ukončil 181. schůzi rady.  
 
Usnesení ze 181. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 7369/RMOb-
JIH/1418/181 do č. usnesení 7390/RMOb-JIH/1418/181 jsou nedílnou součástí 
tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Bc. Renata Štroblíková  ………………………………… 
Dne:       11.09.2018 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta     ………………………………… 
 
 
RNDr. František Staněk, Ph.D. 
místostarosta    ………………………………… 

 
  

 


