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Zápis 
průběhu 184. schůze rady městského obvodu 
konané dne 11.10.2018 
 

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 9 

Omluveno: 0 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 11:10 hod. 

 
 

 

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 

2. Žádost majitele pozemku o souhlas s kácením dřevin 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

74.  Návrh na uzavření smlouvy o čištění uličních vpustí se společností Ostravské 
komunikace, a.s.  

75. Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových 
organizací  

76. Stanovisko ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní 
školy, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvkové organizace  

77. Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin  
78.  Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního 
rozpočtu    

79.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
- VZ 121.18 "Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"  
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80.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
- VZ 132.18 "Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní 
č. p. 679, Ostrava-Hrabůvka"  

81.  Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Výměna 
vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice" VZ 115.18   

82.  Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava-
Výškovice - Dodatek č. 4  

83. Dodatek k SoD č. 2 - Bezberiérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-
Hrabůvka  

84. Dodatek k SoD č. 1 - Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů 
sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53 
Ostrava-Dubina  

85.  Smlouva o dílo - Slavnostní novoroční ohňostroj 2019  
86.  Udělení výjimky z organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih  

a Zásad pro zadávání veřejných zakázek na zadání a realizaci veřejné 
zakázky  

 
 

 
Bc. Martin Bednář přivítal přítomné na 184. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-
Jih. Uvedl, že rada je v plném počtu, že je unášení schopna. Uvedl, že na programu 
jednání jsou materiály č. 1 – č. 86 s tím, že je předložena nová příloha k materiálu  
č. 31. Navrhl stáhnout z projednávání rady materiál č. 2 a dále doplnil program o to, 
že před projednáváním jednotlivých bodů vystoupí zástupce společnosti HOMOLA, 
a. s. ohledně projektu k budově na ul. Pavlovova. Ptal se, zda má někdo připomínky 
k programu. 
 
Protože nebyly žádné připomínky k navrženému programu jednání, nechal o něm 
hlasovat. 
Hlasování o upraveném programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
Bc. Bednář dále 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. 
 
Bc. Bednář požádal přizvat na schůzi rady hosta a Mgr. Miškaříkovou. Přivítal 
zástupce společnosti HOMOLA, a. s. a požádal o prezentaci toho, co vznikne 
v budově bývalé nemocnice na ul. Pavlovova 29. 
 
Ing. Hlaváčková, zástupce společnosti HOMOLA Holding představila záměr jejich 
společnosti. 
 
Bc. Bednář poděkoval za prezentaci a dodal, že zápis a usnesení spolu s ním 
podepíše místostarosta RNDr. František Staněk, Ph.D. 
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Materiál č. 1 ODK/RMOb/0005/18 

Odvod finančních prostředků organizace Technické služby Ostrava-Jih p.o. z 
investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 

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

Bylo přijato usnesení č. 7511/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0010/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 32/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2018 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl schválit všechny body, až na bod pod 
písmenem e). Poprosil příslušný odbor, aby se snažil najít jiné, ekonomicky 
výhodnější řešení dodávky jídel do škol. 

Bc. Bednář nechal nejdříve hlasovat o jeho návrhu, tzn. schválit všechny body, mimo 
bod pod písmenem e). 

Hlasováním: 4:1:2 – neschváleno. 

Bc. Bednář nechal hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen. 

Hlasováním: 3:0:4 – neschváleno. 

Mgr. Mentlík podotknul, že tím nebylo přijato žádné usnesení, žádná navržená 
rozpočtová opatření. 

Bc. Bednář následně navrhl hlasovat o jednotlivých rozpočtových opatřeních 
samostatně. 

Mgr. Mentlík navrhl hlasovat o všech bodech s výjimkou bodu e) a o bodu e) pak 
hlasovat samostatně. 

Bc. Bednář nechal hlasovat o tom, zda rada bude postupovat tímto navrženým 
způsobem. 

Hlasováním: 5:1:2 – schváleno. 

Bc. Bednář nechal hlasovat o všech bodech usnesení, kromě bodu e). 

Hlasováním: 7:0:1 – schváleno. 
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Bc. Bednář nechal hlasovat o rozpočtovém opatření pod písmenem e). 

Hlasováním: 4:0:5 – neschváleno. 

Bylo přijato usnesení č. 7512/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0011/18 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 7513/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0006/18 

Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace 
majetku, pohledávek a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 7514/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 6 OFR/RMOb/0007/18 

Návrh na zřízení oprávnění k nakládání s prostředky na účtech Komerční 
banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7515/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 7 OFR/RMOb/0008/18 

Návrh pojistné smlouvy o sdruženém pojištění souboru vozidel 

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

Bylo přijato usnesení č. 7516/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 8 OFR/RMOb/0009/18 

Návrh pojistné smlouvy o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti 
podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění skel, pojištění 
elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění věcí během silniční dopravy, 
pojištění odpovědnosti) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7517/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0002/18 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 7518/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 10 SOC/RMOb/0004/18 

Vyčlenění nebytových prostor na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ze 
správy odboru sociálně právní ochrany dětí do správy odboru bytového a 
ostatního hospodářství a odboru sociální péče 

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

Bylo přijato usnesení č. 7519/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 11 SOC/RMOb/0003/18 

Žádost o finanční dar 

Bc. Bednář požádal o hlasování k materiálu, které následně zrušil. 

Hlasováním: 7:0:0 – chybné hlasování. 

Věra Válková se přihlásila do diskuse a doporučila dát tento materiál zastupitelstvu, 
tzn. schválit variantu A. 
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Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 7520/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0041/18 

Záměr na pronájem části pozemku 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. 7521/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0043/18 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Vlasty 
Vlasákové 

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

Bylo přijato usnesení č. 7522/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0045/18 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 7523/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0047/18 

Nabytí nemovité věci - stavby komunikace v k. ú. Dubina u Ostravy,  
ul. Plzeňská x Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 7524/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0038/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7525/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0021/18 

Stanovisko k prodeji pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 7526/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0049/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7527/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0050/18 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 7528/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0051/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 7529/RMOb-JIH/1418/184 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 
 
 

             8/26 
  

Zápis 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0052/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7530/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0048/18 

Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, svěřených  
a nesvěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 7531/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0053/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7532/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0054/18 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 7533/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0006/18 

Ukončení nájemní smlouvy a pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. Kpt. Vajdy 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7534/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 26 OSR/RMOb/0024/18 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 7535/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 27 OSR/RMOb/0025/18 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7536/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 28 OSR/RMOb/0026/18 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací 
škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 7537/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 29 OSR/RMOb/0027/18 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 7538/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 30 OSR/RMOb/0030/18 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské 
škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7539/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 31 OSR/RMOb/0028/18 

Zahájení přípravy projektu "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"  
ke spolufinancování z programu 129 290 Ministerstva zemědělství České 
republiky 

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

Bylo přijato usnesení č. 7540/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 32 OSR/RMOb/0031/18 

Předfinancování projektu "Digitální Lukáška" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 7541/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 33 OSR/RMOb/0029/18 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 7542/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0014/18 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu (společném nájmu) bytu při nesplnění 
podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7543/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0017/18 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu 
nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 7544/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0026/18 

Žádost o předběžný souhlas s rekonstrukcí prostor v objektu V Zálomu 1, 
Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 7545/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 37 OBH/RMOb/0029/18 

Pronájem bytu, uzavření smluv o ubytování, ukončení nájmů bytů dohodou a 
podání výpovědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 7546/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0030/18 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 7547/RMOb-JIH/1418/184 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 
 
 

             12/26 
  

Zápis 

Materiál č. 39 OBH/RMOb/0031/18 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7548/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 40 OBH/RMOb/0028/18 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných na území MOb Ostrava-Jih v rámci 
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 7549/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0040/18 

Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemci prostor sloužících 
podnikání v 2.NP objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 7550/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č.42 OBH/RMOb/0034/18 

Ukončení nájmu garážového stání č. 4 v objektu k bydlení na ul. Františka 
Formana 273/51, Ostrava-Dubina, zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 7551/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0038/18 

Zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu  
na ulici Rodimcevova 2060/20 v Ostravě-Zábřehu 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7552/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 44 OBH/RMOb/0037/18 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení  
na ul. Václava Košaře 123/3, zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 7553/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 45 OBH/RMOb/0032/18 

Pronájem garáže č. 4 v bytovém domě na ul. Provaznická 1647/32, O.-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 7554/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 46 OBH/RMOb/0039/18 

Poskytnutí slevy z nájemného za pronájem garážových stání z důvodu 
rekonstrukce bytových domů na ul. Fr. Formana 47 a 49, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 7555/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 47 OBH/RMOb/0044/18 

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny 
978/19, O.-Bělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 7556/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 48 OBH/RMOb/0041/18 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/b/032/5/96 na pronájem prostoru  
v objektu na ul. Horní 55, O.-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 7557/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0042/18 

Zveřejnění záměru na změnu nájemních smluv na pronájem prostor v objektu 
na ul. 29. dubna 33, O.-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 7558/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 50 OBH/RMOb/0045/18 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. B. Četyny 978/19,  
O.-Bělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 7559/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 51 OBH/RMOb/0046/18 

Žádost o uzavření dohody o splátkách společnosti One Original s.r.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7560/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 52 OPR/RMOb/0007/18 

Žádost o vydání opatření obecné povahy v domě na ul. Čujkovova 1714/21 
v Ostravě-Zábřehu 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7561/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 53 OPR/RMOb/0006/18 

Žádost J. P. o prominutí poplatků z prodlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 7562/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 54 INV/RMOb/0023/18 

Dodatek k SoD č. 1 - Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka,  
ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 7563/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 55 INV/RMOb/0022/18 

Investiční záměry č. 12-17/2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 7564/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 56 INV/RMOb/0021/18 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
na stavbu "Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK  
- ul. 29. dubna" 

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

Bylo přijato usnesení č. 7565/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 57 INV/RMOb/0024/18 

Dodatek č. 2 k SOD VZ 44.18 - Dětské hřiště před domem Pavlovova 25, 
Ostrava - Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 7566/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0044/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 120.18 
„Provádění revizí a kontrol (revizí hromosvodů, kontrol a oprav hasicích 
přístrojů a hydrantů a revizí elektroinstalace) v bytových domech a nebytových 
objektech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih" 

Bc. Štroblíková navrhla přizvat na schůzi radu Bc. Gemrotovou. 

Bc. Bednář požádal o účast Bc. Gemrotové. 

Bc. Gemrotová navrhla změnu v návrhu jmenování hodnotící komise a to tak, že 
členem hodnotící komise místo místostarostky Válkové bude RNDr. Staněk, Ph.D. 
Na jeho místě na pozici náhradníka bude Ing. Šimík. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7567/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0043/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - „Dodávka tří 
nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nových nástaveb pro 
zametací stroj Hako Citymaster 1250C” VZ 99.18 

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

Bylo přijato usnesení č. 7568/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 60 OVZ/RMOb/0033/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava 
elektroinstalace domácích telefonů a zvonků v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 
9, 11, Ostrava-Bělský Les” VZ 111.18 

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

Bylo přijato usnesení č. 7569/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0042/18 

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“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 7570/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0041/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 131.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v jídelně a kuchyni  
ZŠ MUDr. Lukášové 29“ 

Bc. Gemrotová navrhla nové složení hodnotící komise, tzn., že členové hodnotící 
komise v novém složení by byli jmenováni následovně:  

1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství  
a kultury 
5. Mgr. Petra Kalousková, ředitelka Základní školy a mateřské školy  
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7571/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0040/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 129.18 
Zpracování projektové dokumentace „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6“ 

Bc. Gemrotová navrhla nové složení hodnotící komise, a to:  

1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství  
a kultury 
5. Mgr. Bc. Petr Sláma, odbor právní 

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

Bylo přijato usnesení č. 7572/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0039/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 128.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlah v tělocvičnách  
ZŠ Kosmonautů 15“ 

Bc. Gemrotová navrhla nové složení hodnotící komise, a to:  

1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a 
kultury 
5. Mgr. Marek Pabjan, ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvková organizace 

Dále Bc. Gemrotová navrhla složení v náhradnících členů takto: 

1. Věra Válková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a 
kultury 
4. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a 
kultury 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7573/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0038/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení ZŠ Březinova 52“ 

Bc. Gemrotová požádala o opravu ve složení hodnotící komise, a to tak, že místo 
Ing. Adama Rykaly bude jmenován Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7574/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0036/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 127.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálního zařízení  
MŠ B. Dvorského 2“ 

Bc. Gemrotová navrhla nové složení hodnotící komise, a to:  

1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a 
kultury 
5. Mgr. Miloš Kosík, PhD., ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7575/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0035/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 126.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14“ 
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Bc. Gemrotová navrhla nové složení hodnotící komise, a to:  
 
1. Mgr. Martin Rožnovský, odbor právní 
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru 
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury 
4. Ing. Andrea Čmielová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství  
a kultury 
5. Mgr. Miroslava Folková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava–
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7576/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0034/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava multifunkčního hřiště  
ZŠ Kosmonautů 13“ 

Bc. Gemrotová navrhla nové složení hodnotící komise, a to tak,  
že RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. by měl být nahrazen Mgr. Pavlem Olšovským, 
ředitelem Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7577/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0024/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna 
elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh” VZ 110.18 

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

Bylo přijato usnesení č. 7578/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0030/18 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 
„Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně 
technický dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 7579/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0028/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavení práce) - 
VZ 133.18 „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1” 

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

Bylo přijato usnesení č. 7580/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0029/18 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 72.18 
„Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 7581/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0032/18 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava 
elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů  
na ul. V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina” VZ 112.18 

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

Bylo přijato usnesení č. 7582/RMOb-JIH/1418/184 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 
 
 

             22/26 
  

Zápis 

Materiál č. 74 ODK/RMOb/0007/18 

Návrh na uzavření smlouvy o čištění uličních vpustí se společností Ostravské 
komunikace, a.s. 

Bc. Štroblíková navrhla doplnit, v části rozhodla, IČO a odkaz na přílohu. Usnesení  
by mělo znít: 

rada městského obvodu 

rozhodla 
 
o uzavření smlouvy na čištění uličních vpustí se společností Ostravské komunikace, 
a.s., IČO 253 96 544, na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

Bylo přijato usnesení č. 7583/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0045/18 

Aktualizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 7584/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 76 OSR/RMOb/0032/18 

Stanovisko ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Základní 
školy, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvkové organizace 

Bc. Štroblíková navrhla doplnit usnesení v části …souhlasí o text …dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7585/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 77 ODK/RMOb/0006/18 

Žádost vlastníka pozemku o souhlas s kácením dřevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 7586/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 78 SOC/RMOb/0005/18 

Návrh na podání žádosti o dotaci z Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kap. 313 - MPSV státního 
rozpočtu 

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

Bylo přijato usnesení č. 7587/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 79 OVZ/RMOb/0048/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  
- VZ 121.18 „Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 7588/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0037/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavení práce) 
- VZ 132.18 „Zateplení střešní konstrukce na bytovém domě, ul. Horní č. p. 679, 
Ostrava-Hrabůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 7589/RMOb-JIH/1418/184 
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Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0049/18 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Výměna 
vstupních dveří, Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice“ VZ 115.18 

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

Bylo přijato usnesení č. 7590/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 82 INV/RMOb/0025/18 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - 
Výškovice - Dodatek č. 4 

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

Bylo přijato usnesení č. 7591/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 83 INV/RMOb/0026/18 

Dodatek k SoD č. 2 - Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 7592/RMOb-JIH/1418/184 

 
Bc. Bednář požádal přizvat na schůzi rady Ing. Šplíchala. 
 
Bc. Bednář na žádost Bc. Dehnera vyhlásil přestávku. 

 

Materiál č. 84 INV/RMOb/0027/18 

Dodatek k SoD č. 1 - Zateplení obvodového pláště domu, střechy, stropů 
sklepních prostor a renovace střechy bytových domů Fr. Formana 51, 53, 
Ostrava-Dubina 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl, aby z usnesení byl vypuštěn bod 2/, tzn., 
že z bodu 3) navrženého usnesení se stane bod 2). Dále navrhl, aby z důvodové 
zprávy byl vypuštěn odstavec 2 a tím pádem ve smlouvě o dílo, Dodatku č. 1 by byl 
vypuštěn odst. 2. v čl. II. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7593/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 85 ODK/RMOb/0008/18 

Smlouva o dílo - Slavnostní novoroční ohňostroj 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 7594/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 86 OBH/RMOb/0052/18 

Udělení výjimky z organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih  
a Zásad pro zadávání veřejných zakázek na zadání a realizaci veřejné zakázky 

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

Bylo přijato usnesení č. 7595/RMOb-JIH/1418/184 

 

Materiál č. 87 OPVO/RMOb/0003/18 

Návrh dalšího termínu schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Štroblíková navrhla schválit další termín schůze rady, a to na 25.10.2018.  
 
Usnesení bude znít: 

Rada městského obvodu 

schvaluje 

další termín schůze rady na 25.10.2018. 

Bc. Bednář podotkl, že rada bude předběžně v 10.00 hodin. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7596/RMOb-JIH/1418/184 
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Bc. Bednář poděkoval za účast na radě a ukončil 184. schůzi rady.  
 
Usnesení ze 184. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 7511/RMOb-
JIH/1418/184 do č. usnesení 7596/RMOb-JIH/1418/184 jsou nedílnou součástí 
tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne:       16.10.2018 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta    ………………………………… 
 
 
RNDr. František Staněk, Ph.D. 
místostarosta   ………………………………… 
 
  

 


