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Zápis 
průběhu 183. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 27.09.2018 
 
Místo konání:  zasedací místnost   

Předsedající:  Bc. Martin Bednář   

Přítomno:  9   

Omluveno:  0   

Neomluveno:  0   

Zahájení:  10:00 hod.   

Ukončení:  10:30 hod.   

 
 

Přehled materiál ů, které byly z projednávání staženy:  
 
25. Pronájem bytů výběrovým řízením 

 

Přehled písemností p ředložených p římo na jednání:  
 
48. Poskytnutí finanční podpory  
49. Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25,
          Ostrava – Zábřeh  
50. Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z participativního rozpočtu - Mraveniště 

u sídliště  
51. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 107.18 

„Nákup konvektomatů"  
52. Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova  
53. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, 

příspěvkovou organizaci a Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkovou organizaci  

54. Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu 
MŠMT 

55. Pronájem bytů výběrovým řízením  
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56. Podání uchazeče o pronájem bytu formou výběrového řízení za smluvní 
nájemné ze dne 19.09.2018 a pronájem tohoto bytu  

57. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. 
Horní 1492/55, O.-Hrabůvka  

58. Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb  
59. Smlouva o zajištění bezplatné právní poradny  
60.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) – VZ 

113.18 „Dodávka software dle GDPR pro soubory dat“  
61. "Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrabůvka" - dodatek č.1  
62.  Změna stavebního záměru v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova  
63.  Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charvátská 10, Ostrava - Výškovice 

- Dodatek č. 3  
64.  Dodatek k SoD č. 1 - Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ 

Volgogradská, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta) 
65.  Dodatek k SoD č. 8 - Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh  
66.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) 

- 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“  

67.  Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, 
otevřené řízení) - VZ 108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka"  

68.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 88.18  
„Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě 
Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020"  

 

 
 
Bc. Bednář přivítal přítomné na 183. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
Uvedl, že zápis a usnesení z jednání podepíše spolu s ním místostarosta 
RNDr. František Staněk, Ph.D.  
 
Zeptal se, zda všichni přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, 
že nejsou ve střetu zájmů k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na 
dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
Místostarostka Válková nahlásila střet zájmu u materiálu č. 51. 
 
Bc. Bednář předložil ke schválení program jednání, tj. materiály č. 1 –  68. Z jednání 
rady navrhl stáhnout materiál č. 25, který je nahrazen dvěma jinými materiály. 
Protože nebyly žádné připomínky k navrženému programu jednání, nechala o něm 
hlasovat. 
 
Hlasování o upraveném programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0004/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 31/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7444/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0005/18 

Metodika pro p řípravu návrhu rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 
2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7445/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 3 OPVO/RMOb/0002/18 

Vyhodnocení činnosti komisí Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih za období 
leden-srpen 2018 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7446/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 4 OPVO/RMOb/0001/18 

Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění občanům 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7447/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 5 OPR/RMOb/0001/18 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení J. L. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 7448/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 6 OPR/RMOb/0002/18 

Žádost o splátkový kalendá ř - L. Š. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7449/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 7 OPR/RMOb/0003/18 

Žádost o vydání opat ření obecné povahy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7450/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0001/18 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7451/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 9 OHS/RMOb/0002/18 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7452/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 10 OHS/RMOb/0001/18 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7453/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 11 OSR/RMOb/0021/18 

Návrh odm ěn ředitel ům příspěvkových organizací z řízených statutárním 
městem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7454/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 12 OSR/RMOb/0019/18 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2018 Základní školy a mate řské 
školy Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7455/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 13 OSR/RMOb/0018/18 

Souhlas se zapojením do projektu Základní škole Ost rava-Dubina, Františka 
Formana 45, p říspěvkové organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7456/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 14 OSR/RMOb/0014/18 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské 
škole Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7457/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 15 OSR/RMOb/0020/18 

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, p říspěvkové organizace 

Bc. Štroblíková požádala o doplnění usnesení o text: dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, protože v usnesení není uvedeno o jaký den se jedná. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení s doplněním: hlasovalo pro 9, proti 0, 
zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7458/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0005/18 

Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu (spole čném nájmu) bytu po p ředchozím 
zániku práva k nájmu bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7459/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0006/18 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na ul. B řenkova 2974/7, Ostrava-Záb řeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7460/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 18 OBH/RMOb/0013/18 

Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici 
Tlapákova 1639/17a, O.-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7461/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0015/18 

Pronájem náhradního bytu a ukon čení nájm ů bytů dohodou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7462/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0018/18 

Započtení vynaložených náklad ů za provedené stavební práce nájemc ům 
prostor sloužících podnikání v objektu Horní 1492/5 5, Ostrava-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7463/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0021/18 

Započtení vynaložených náklad ů za opravu podlah nájemci prostor sloužících 
uřívání v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7464/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 22 OBH/RMOb/0022/18 

Udělení výjimky z Organiza čního řádu Úřadu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7465/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0023/18 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostor na ul. 
Lužická 4, O.-Výškovice 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7466/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0024/18 

Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostoru s loužícího podnikání na 
ul. 29. dubna 259/33, O.-Výškovice 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7467/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 26 INV/RMOb/0012/18 

Bezbariérový p řístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrab ůvka - dodatek č.1 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7468/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 27 INV/RMOb/0014/18 

Parkovišt ě a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hra bůvka - 
dodatek č. 2 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7469/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0020/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízením věcného b řemene – služebnosti v k. 
ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7470/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0022/18 

Souhlas vlastníka pozemku se stavbou v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Markova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7471/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0023/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7472/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0025/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Tylova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7473/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0024/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. 
Hrabůvka, ul. U Haldy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7474/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0027/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Šponarova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7475/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0028/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízením věcného b řemene – služebnosti v k. 
ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7476/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0029/18 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Závodní 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7477/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0031/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u 
Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7478/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0032/18 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad 
Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7479/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0033/18 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde ňka Bára 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7480/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0034/18 

Dohoda o úhrad ě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7481/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0035/18 

Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7482/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0037/18 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, PODA a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7483/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0030/18 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k 
budov ě garáže k. ú. Záb řeh nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7484/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0040/18 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. 
Krasnoarm ějců 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7485/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0018/18 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavení práce) - 
VZ 114.18 „Oprava elektroinstalace spole čných a sklepních prostor domu na 
ul. V. Koša ře 5/124, Ostrava-Dubina” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7486/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0020/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 118.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objekt u Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrab ůvka" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7487/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0021/18 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavení práce) - 
VZ 115.18 „Vým ěna vstupních dve ří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7488/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0022/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 
123.18 „Oprava školní kuchyn ě včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7489/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 48 OSR/RMOb/0015/18 

Poskytnutí finan ční podpory 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 7490/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 49 INV/RMOb/0015/18 

Dodatek č.1 k SoD VZ 44.18 - Dětské h řiště před domem Pavlovova 25, Ostrava 
- Zábřeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7491/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 50 INV/RMOb/0016/18 

Dodatek č.1 k SoD VZ 45.18 - Projekt z participativního rozp očtu - Mraveništ ě u 
sídlišt ě 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7492/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0016/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 107.18  
„Nákup konvektomat ů" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7493/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0042/18 

Souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7494/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 53 OSR/RMOb/0022/18 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava-Záb řeh, Jugoslávská 23, 
příspěvkovou organizaci a Základní školu Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkovou organizaci 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7495/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 54 OSR/RMOb/0023/18 

Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Horymírova 100, p říspěvkové organizace, do projektu financovaného z 
rozpo čtu MŠMT 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7496/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 55 OBH/RMOb/0027/18 

Pronájem byt ů výběrovým řízením 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7497/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 56 OBH/RMOb/0033/18 

Podání uchaze če o pronájem bytu formou výb ěrového řízení za smluvní 
nájemné ze dne 19.09.2018 a pronájem tohoto bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7498/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 57 OBH/RMOb/0035/18 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu na ul. 
Horní 1492/55, O.-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7499/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 58 OPR/RMOb/0004/18 

Dodatek k p říkazní smlouv ě o poskytování právních služeb 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7500/RMOb-JIH/1418/183 
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Materiál č. 59 OPR/RMOb/0005/18 

Smlouva o zajišt ění bezplatné právní poradny 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7501/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 60 OVZ/RMOb/0023/18 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 
113.18 „Dodávka software dle GDPR pro soubory dat" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7502/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 61 INV/RMOb/0017/18 

"Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava - Hrab ůvka" - dodatek č.1 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7503/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0001/18 

Změna stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7504/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 63 INV/RMOb/0018/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - 
Výškovice - Dodatek č. 3 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7505/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 64 INV/RMOb/0019/18 

Dodatek k SoD č. 1 - Rekonstrukce školního h řiště vč. oplocení, ZŠ 
Volgogradská, Ostrava-Záb řeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7506/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 65 INV/RMOb/0020/18 

Dodatek k SoD č. 8 - Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zá břeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7507/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0025/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na 
služby) - VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunika cí III. a IV. třídy, parkoviš ť 
a chodník ů na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 v č. čištění MK“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7508/RMOb-JIH/1418/183  
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Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0026/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce, 
otev řené řízení) - VZ 108.18 „Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7509/RMOb-JIH/1418/183  

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0027/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 88.18 
„Zajišt ění celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě 
Ostrava - Jih v letech 2019 - 2020" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7510/RMOb-JIH/1418/183  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti  
 
Bc. Bednář poděkoval za účast na radě a ukončil 183. schůzi rady. 
 
Usnesení ze 183. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 
7444/RMOb-JIH/1418/183 do č. usnesení 7510/RMOb-JIH/1418/183 jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 02.10.2018        

 

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

RNDr. František Staněk, Ph.D.  ………………………………… 
místostarosta  
 
 


