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Zápis 
průběhu 185. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 25.10.2018 
 
Místo konání:  zasedací místnost 

Předsedající:  Bc. Martin Bednář 

Přítomno : 8 

Omluveno:  1 

Neomluveno:  0 

Zahájení:  10:00 hod. 

Ukončení:  10:30 hod. 

 
 

Přehled písemností p ředloženýc h přímo na jednání:  
 
42.  Žádost o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pronájem prostoru 

sloužícího podnikání na ul. V. Košaře 125/4, Ostrava-Dubina 
43. Vyloučení vybraného dodavatele, varianty – zrušení zadávacího řízení nebo 

opakované jednání hodnotící komise (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci bytového 
domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ 

44.  Souhlas se stavebním záměrem a záměr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

45. Stížnost na plánované kácení stromů na ul. Pavlovova 
46. Návrh na uzavření dohody o narovnání se společností SILNICE.CZ s.r.o. 
47. Návrh na prodej movitého majetku OHS 
48. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu na ulici 

Lužická 4, O.-Výškovice 
49. Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina,V. Košaře 

6, příspěvkové organizace a stanovení platu 
50. Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 

příspěvkové organizace a stanovení platu 
51.  Poskytnutí zvláštního příplatku za třídnictví Mgr. Ing. Karolině Joannidu, 

pověřené řízením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizace 

52.  Námitky k rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a rozhodnutí o nich –
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 
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53. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka 
na služby) – VZ 116.18 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce 
pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Zábřeh“ 

54.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) – VZ 113.18 
„Dodávka software dle GDPR pro soubory dat“ 

55. Zánik mandátu, nástup do funkce člena zastupitelstva 
56. Žádost o souhlas majitele pozemku s kácením dřevin 
57. Změna organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

 
 
Bc. Martin Bednář přivítal přítomné na 185. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-
Jih, ze které omluvil místostarostu Bc. Františka Dehnera. Uvedl, že zápis a usnesení 
spolu s ním podepíše místostarosta RNDr. František Staněk, Ph.D.  
 
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. 
 
Ing. Rykala uvedl, že se cítí ve střetu zájmu u materiálu č. 47, ale bude hlasovat. 
 
Paní Válková také sdělila, že je u tohoto materiálu ve střetu zájmu a také u něj bude 
hlasovat. 
 
Bc. Bednář konstatoval, že rada je usnášení schopna a předložil program jednání, 
tj. materiály č. 1 – č. 57. 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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0013/18 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 33/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 7597/RMOb-JIH/1418/185 
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Materiál č. 2 OFR/RMOb/0012/18 

Žádost o odškodn ění úrazu, ušlé mzdy a náklad ů na léčení paní D. V. 

Ing. Tichánková navrhla hlasovat nejdříve o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 7598/RMOb-JIH/1418/185 

 

Materiál č. 3 OMJ/RMOb/0061/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objekt u v k. ú. Dubina 
u Ostravy (1) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7599/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0062/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina 
u Ostravy (2) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7600/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 5 OMJ/RMOb/0073/18 

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavebním z áměrem na pozemku 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Dolní 

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

Bylo přijato usnesení č. 7601/RMOb-JIH/1418/185 
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Materiál č. 6 OMJ/RMOb/0071/18 

Stanovisko k zám ěru prodeje pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Výškovická  

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

Bylo přijato usnesení č. 7602/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0060/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7603/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0058/18 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 7604/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0069/18 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (1) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7605/RMOb-JIH/1418/185 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0026/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene na pozemek  
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7606/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0075/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene na pozemek  
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 7607/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0056/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7608/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0065/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene - služebnosti 
na částech pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická (Senior House 1) 

Ing. Tichánková požádala, aby vzhledem k následujícím bodům v radě a v souvislosti 
s výstavbou Senior House, společnost, která toto bude provádět, představila tento 
projekt radě. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7609/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0066/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene - služebnosti  
na části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Holasova (Senior House 2) 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7610/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0068/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem, Smlouva o provedení stavebního zám ěru 
na částech pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická (Senior House 3) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7611/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0070/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem, Smlouva o provedení stavebního zám ěru 
na částech pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická (Senior House 4) 

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

Bylo přijato usnesení č. 7612/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0072/18 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 7613/RMOb-JIH/1418/185 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0057/18 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Františka Hajdy 

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

Bylo přijato usnesení č. 7614/RMOb-JIH/1418/185  
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Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0064/18 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou (2)  

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

Bylo přijato usnesení č. 7615/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0048/18 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu 
nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 7616/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0049/18 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu 
nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 7617/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0050/18 

Pronájem bytu, ukon čení nájm ů bytů (spole čného nájmu bytu) dohodou 

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

Bylo přijato usnesení č. 7618/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0054/18 

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 6 na ul. Fr. Formana 
271/47, Ostrava-Dubina 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7619/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0056/18 

Pronájmy byt ů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 7620/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0059/18 

Odpisy pohledávek po zem řelých 

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

Bylo přijato usnesení č. 7621/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0061/18 

Odpis nedobytné pohledávky 

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

Bylo přijato usnesení č. 7622/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 27 OSR/RMOb/0033/18 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské 
škole Ostrava-Dubina, V. Koša ře 6, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7623/RMOb-JIH/1418/185 
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Materiál č. 28 OSR/RMOb/0039/18 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 4, proti 0, zdržel/lo se 4. 

Nebylo přijato usnesení. 

 

Materiál č. 29 OSR/RMOb/0038/18 

Přerušení činnosti školních družin p ři základních školách, jejichž z řizovatelem 
je statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 7624/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 30 OSR/RMOb/0037/18 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-
Dubina, Františka Formana 45, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7625/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 31 OSR/RMOb/0036/18 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Dubina,  Františka Formana 45, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 7626/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 32 OSR/RMOb/0035/18 

Přerušení provozu mate řské školy Mjr. Nováka, Ostrava-Hrab ůvka 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7627/RMOb-JIH/1418/185 

 

Materiál č. 33 OSR/RMOb/0034/18 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-
Hrabůvka, Provaznická 64, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7628/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 34 SOC/RMOb/0006/18 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 7629/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 35 ODK/RMOb/0009/18 

Návrh na ud ělení výjimky ze Zásad pro zadávání ve řejných zakázek  
v souvislosti s opravami chodník ů na ul. Výškovická a Čujkovova 

Hlasováním: 6:0:2- schváleno. 

Ing. Tichánková požádala o nové hlasování. 

Bc. Bednář požádal o nové hlasování k materiálu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 7630/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 36 ODK/RMOb/0010/18 

Výzva objednatele k zahájení podzimního odstran ění listí z travnatých ploch 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7631/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 37 INV/RMOb/0028/18 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na zpracování PD "Vým ěna umakartových 
bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-
Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 7632/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0052/18 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 117.18 
Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce terasy MŠ ul. Mitušova 
6, Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 7633/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0051/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „O prava 
elektroinstalace spole čných a sklepních prostor domu na ul. V. Koša ře 5/124, 
Ostrava-Dubina" VZ 114.18 

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

Bylo přijato usnesení č. 7634/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0050/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 109.18 „Odstran ění betonových ploch, panel ů, zídek  
a úprava zpevn ěných ploch na pozemcích sv ěřených do správy m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7635/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0031/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 106.18 „Oprava volných pros tor v objektu Horní 
1492/55, Ostrava-Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 7636/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0057/18 

Žádost o souhlas s p řevodem nájemní smlouvy na pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na ul. V. Koša ře 125/4, Ostrava-Dubina 

Hlasováním: 5:0:3 – schváleno. 

Ing. Rykala požádal o nové hlasování. 

Bc. Bednář požádal o nové hlasování k materiálu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 7637/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0053/18 

Vylou čení vybraného dodavatele, varianty - zrušení zadáva cího řízení nebo 
opakované jednání hodnotící komise (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - 
VZ 71.18 Zpracování projektové dokumentace na „Reko nstrukci bytového 
domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrab ůvka“ 

Bc. Bednář se přihlásil do diskuse a navrhl hlasovat nejprve o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7638/RMOb-JIH/1418/185  
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Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0044/18 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na pronájem části pozemku v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 7639/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 45 OPR/RMOb/0008/18 

Stížnost na plánované kácení strom ů na ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 7640/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 46 ODK/RMOb/0011/18 

Návrh na uzav ření dohody o narovnání se spole čností SILNICE.CZ s.r.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 7641/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 47 OHS/RMOb/0003/18 

Návrh na prodej movitého majetku OHS 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 7642/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 48 OBH/RMOb/0066/18 

Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici 
Lužická 4, O.-Výškovice 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 7643/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 49 OSR/RMOb/0040/18 

Jmenování ředitele Základní školy a mate řské školy Ostrava-Dubina, 
V. Koša ře 6, příspěvkové organizace a stanovení platu 

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

Bylo přijato usnesení č. 7644/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 50 OSR/RMOb/0041/18 

Jmenování ředitele Základní školy Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, 
příspěvkové organizace a stanovení platu 

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

Bylo přijato usnesení č. 7645/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 51 OSR/RMOb/0042/18 

Poskytnutí zvláštního p říplatku za t řídnictví Mgr. Ing. Karolin ě Joannidu, 
pověřené řízením Základní školy Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, p říspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 7646/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0055/18 

Námitky k rozhodnutí zadavatele o výb ěru dodavatele a rozhodnutí o nich - VZ 
100.18 Zimní údržba místních komunikací 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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 7647/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 53  OVZ/RMOb/0054/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 116.18 Zpracování projektové dokume ntace „Rekonstrukce 
pravého vstupu do objektu Hulvácká 1, Ostrava-Záb řeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 7648/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0047/18 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 113.18  
„Dodávka software dle GDPR pro soubory dat" 

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

Bylo přijato usnesení č. 7649/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 55 OPVO/RMOb/0004/18 

Zánik mandátu, nástup do funkce člena zastupitelstva 

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

Bylo přijato usnesení č. 7650/RMOb-JIH/1418/185  

 

Materiál č. 56 ODK/RMOb/0013/18 

Žádost o souhlas majitele pozemku s kácením d řevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 7651/RMOb-JIH/1418/185 
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Materiál č. 57 TAJ/RMOb/0001/18 

Změna organiza čního řádu Úřadu m ěstského obvodu Ostrava-Jih  

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

Bylo přijato usnesení č. 7652/RMOb-JIH/1418/185 

 

Organiza ční, různé 
 
Bc. Bednář uvedl, že určitě se ještě sejdou na nějaké radě, konkrétní termín se 
stanovovat nebude, bude to mimořádná rada. Určitě se setkáme minimálně před 
ustavujícím zastupitelstvem. Kdyby to byla doba dlouhá a materiálů dostatečně, 
svolá mimořádnou radu. 
 
Bc. Bednář poděkoval za účast na radě a ukončil 185. schůzi rady.  
 
Usnesení ze 185. schůze rady městského obvodu od č. usnesení  
7597/RMOb-JIH/1418/185 do č. usnesení 7652/RMOb-JIH/1418/185 jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:       30.10.2018 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta    ………………………………… 
 
 
RNDr. František Staněk, Ph.D. 
místostarosta   ………………………………… 
 
  

 


