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Zápis 
průběhu 3. mimo řádné sch ůze rady m ěstského 
obvodu konané dne 08.11.2018 
 
Místo konání:  zasedací místnost 

Předsedající:  Bc. Martin Bednář  

Přítomno : 7 

Omluven o: 2 

Neomluven o: 0 

Zahájení:  13:00 hod. 

Ukončení:  13:40 hod. 

 
 

 
Přehled materiál ů, které byly z projednávání staženy : 
 
15. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 4, příspěvkové organizace 
 

 
Bc. Martin Bednář přivítal přítomné na 3. mimořádné schůzi Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih. Z jednání rady omluvil z důvodu dovolené místostarostku Ing. Hanu 
Tichánkovou a z pracovních důvodů radní Markétu Langrovou. Konstatoval, že rada 
je usnášení schopna. Uvedl, že zápis a usnesení spolu s ním podepíše radní 
Ing. Otakar Šimík. 
 
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. 
 
 
Dále předložil program jednání. Navrhl materiál č. 8 projednat nejdříve a stáhnout 
materiál č. 15. Protože nebyly další připomínky k navrženému programu jednání, 
nechal o něm hlasovat.  
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 8 OFR/RMOb/0015/18 
 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 34/2018 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-
Jih na rok 2018 
 
Bc. Bednář na základě informace, kterou obdržel od PhDr. Jeřábka, navrhl úpravu 
usnesení s tím, že bod 1) odst. a) bude vyřazen z usnesení a také z důvodové 
zprávy. 
 
a) 
- sníží běžné výdaje ORJ 1, § 3745, pol. 5169 o 210 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5171 o 210 tis. Kč 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7653/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 1 OVZ/RMOb/0058/18 
 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „V ýměna 
oken v bytovém dom ě Hasičská 114/1” VZ 133.18 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7654/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 2 OVZ/RMOb/0046/18 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 105.18 Zpracování projektové dokume ntace „Chodník spojující 
ul. Krasnoarmejc ů a ZŠ Kosmonaut ů“ 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7655/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 3 OVZ/RMOb/0056/18 
 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  121.18 
„Provád ění instalatérských a topená řských prací v bytových domech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih" 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7656/RMObM-JIH/1418/3  
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Materiál č. 4 OVZ/RMOb/0057/18 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 71.18 Zpracování projektové dokumen tace na „Rekonstrukci 
bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrab ůvka“ 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7657/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 5 INV/RMOb/0031/18 
 
Parkovišt ě a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hra bůvka - 
smlouva o dodávce vody 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7658/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 6 OFR/RMOb/0014/18 
 
Žádost o odškodn ění úrazu L. D. 
 
Bc. Bednář navrhl hlasovat nejdříve o variantě A. 
 
Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 5, proti 1, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7659/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 7 SOC/RMOb/0007/18 
 
Přehled uzav řených smluv o poskytování sociálních služeb - pln ění usnesení 
č. 0234/7 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7660/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 9 OSR/RMOb/0047/18 
 
Zahájení p řípravy a podání žádostí o dotaci z Programu na podp oru zdravého 
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7661/RMObM-JIH/1418/3  
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Materiál č. 10 OSR/RMOb/0045/18 
 
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské 
škole Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 36A, p říspěvkové organizace 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7662/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 11 OSR/RMOb/0051/18 
 
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské 
škole Ostrava-Hrab ůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7663/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 12 OSR/RMOb/0053/18 
 
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-
Výškovice, Srbská 2, p říspěvkové organizace 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7664/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 13 OSR/RMOb/0052/18 
 
Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské 
škole Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7665/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 14 OSR/RMOb/0054/18 
 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie 
Ostrava-Hrab ůvka, Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7666/RMObM-JIH/1418/3  
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Materiál č. 16 OSR/RMOb/0049/18 
 
Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7667/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 17 OSR/RMOb/0050/18 
 
Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků 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. 7668/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 18 OSR/RMOb/0046/18 
 
Odpisové plány p říspěvkových organizací na rok 2019 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7669/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 19 OPVO/RMOb/0005/18 
 
Návrh na zahrani ční pracovní cestu - Bc. Martin Bedná ř 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7670/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 20 OPVO/RMOb/0006/18 
 
Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva  
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7671/RMObM-JIH/1418/3 
 
 
Materiál č. 21 INV/RMOb/0007/18 
 
Dodatek ke smlouv ě o uzav ření budoucí smlouvy o p řipojení elektrického 
zařízení k distribu ční soustav ě do nap ěťové hladiny 0,4 kV 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 7672/RMObM-JIH/1418/3 
 
 
Materiál č. 22 INV/RMOb/0032/18 
 
Dodatek č. 1 k SOD - VZ 63.18 - Rekonstrukce chodníku na ul.  Jubilejní 
v Ostrav ě Hrabůvce 
 
Bc. Štroblíková upozornila na přepisovou chybu v materiálu a to, v části rozhodla 
uzavření Dodatku č. 1. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7673/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 23 INV/RMOb/0033/18 
 
Dodatek k SoD č. 9 - Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zá břeh 
 
Bc. Dehner navrhl hlasovat nejdříve o variantě B. 
 
Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7674/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 24 OSR/RMOb/0057/18 
 
Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Dubina, 
F. Formana 13, p říspěvkové organizace 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7675/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 25 OSR/RMOb/0058/18 
 
Souhlas se stavebním zám ěrem - vým ěna oplocení na části pozemku v k. ú. 
Dubina u Ostravy 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7676/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 26 OSR/RMOb/0056/18 
 
Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2018 p říspěvkových organizací 
škol 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 7677/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 27 OFR/RMOb/0016/18 
 
Žádost o odškodn ění úrazu I. K. 
 
Bc. Bednář navrhl hlasovat nejdříve o variantě A. 
 
Hlasování o VARIANTĚ A  usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7678/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 28 INV/RMOb/0030/18 
 
Parkovišt ě a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hra bůvka - 
dodatek č. 3 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7679/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0061/18 
 
Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 
VZ 137.18 „Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih" 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7680/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 30 OBH/RMOb/0063/18 
 
Dodatek č. 1 k SoD ,,Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních 
zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh" 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7681/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 31 OBH/RMOb/0068/18 
 
Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti WIDE SPECTRUM s.r.o. 
v bytovém dom ě na ul. Edisonova 380/21, Ostrava-Hrab ůvka 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7682/RMObM-JIH/1418/3  
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Materiál č. 32 OBH/RMOb/0070/18 
 
Pronájem garáže na ul. Čujkovova 23, O.-Záb řeh 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7683/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 33 OBH/RMOb/0074/18 
 
Žádost o slevu z nájemného 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7684/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 34 OBH/RMOb/0076/18 
 
Výpov ěď dohody o umíst ění reklamního nosi če na objektu B. Četyny 978/19, 
O.-Bělský Les 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7685/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 35 OBH/RMOb/0043/18 
 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ulici Mjr. Nov áka 
1455/34, O.-Hrabůvka 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7686/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 36 OBH/RMOb/0071/18 
 
Výstavba a financování kanaliza ční přípojky Rekrea čního st řediska Skalice 
v rámci akce ,,Odkanalizování částí města Frýdku-Místku" 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7687/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 37 OBH/RMOb/0067/18 
 
Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ul. Čujkovova 17, Ostrava-Záb řeh 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 7688/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 38 OBH/RMOb/0072/18 
 
Pronájem byt ů výběrovým řízením 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7689/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 39 OBH/RMOb/0064/18 
 
Uzavření smluv o ubytování 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7690/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0088/18 
 
Souhlas se stavebním zám ěrem, pronájem části pozemku v k.ú. Hrab ůvka, 
ul. Soub ěžná 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7691/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0085/18 
 
Souhlas se stavebním zám ěrem, Smlouva o provedení stavebního zám ěru 
na části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Mjr. Nováka 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7692/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0089/18 
 
Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Lesa 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7693/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0086/18 
 
Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízení věcného b řemene - služebnosti 
na části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ulice Holasova (Senior House 6) 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7694/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0090/18 
 
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7695/RMObM-JIH/1418/3 
 
 
Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0092/18 
 
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Záb řeh nad Odrou 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7696/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0093/18 
 
Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7697/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0080/18 
 
Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Místní 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7698/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0094/18 
 
Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7699/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0076/18 
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Souhlas se stavebním zám ěrem, výp ůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Charvátská 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7700/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0095/18 
 
Výpov ědi Smluv o nájmu nemovitostí v k. ú. Hrab ůvka, lokalita ul. U Lesa a Fr. 
Hajdy 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7701/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0077/18 
 
Souhlas se stavebním zám ěrem a zřízením věcného b řemene - služebnosti v k.  
ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7702/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0084/18 
 
Záměr na pronájem pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7703/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0097/18 
 
Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objekt u v k.ú. Dubina 
u Ostravy 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7704/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0074/18 
 
Pronájem části pozemku, souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. 
Hrabůvka, ul. Mitušova 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7705/RMObM-JIH/1418/3  
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Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0082/18 
 
Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Pavlovova – Rudná 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7706/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 56 OBH/RMOb/0080/18 
 
Písemné podání žadatele o pronájem obecního bytu č. 1 na ul. Svornosti 
2297/39 v Ostrav ě-Zábřehu ze dne 06.11.2018 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 1, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7707/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0060/18 
 
Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka 
na služby) - VZ 120.18 „Provád ění revizí a kontrol (revizí hromosvod ů, kontrol a 
oprav hasicích p řístroj ů a hydrant ů a revizí elektroinstalace) v bytových 
domech a nebytových objektech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih" 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7708/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0064/18 
 
Návrh na zahájení řízení o p řezkoumání úkon ů zadavatele spolu s návrhem 
na vydání p ředběžného opat ření a vyjád ření zadavatele - VZ 100.18 Zimní 
údržba místních komunikací III. a IV. t řídy, 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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7709/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0062/18 
 
Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná 
zakázka na služby) – VZ 16.18 „Dynamický nákupní sy stém - Inženýrsko-
investorská činnost a stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci 
stavebních a jiných prací” 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7710/RMObM-JIH/1418/3 
 
 
Materiál č. 60 INV/RMOb/0035/18 
 
Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - 
Výškovice - Dodatek č. 5 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7711/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0096/18 
 
Výpůjčka pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Kapitolní 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7712/RMObM-JIH/1418/3 
 
 
Materiál č. 62 ODK/RMOb/0016/18 
 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo - VZ 23.18 Oprava chodník ů 
na ul. Tlapákov ě a Alberta Ku čery v Ostrav ě – Hrabůvce 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7713/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Materiál č. 63 ODK/RMOb/0017/18 
 
Návrh na uzav ření dohody o narovnání se spole čností SILNICE.CZ s.r.o. 
 
Bc. Štroblíková navrhla výměnu odstavců a to proto, že nejdříve musí rada revokovat 
původní a posléze rozhodnout.  
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
Bylo přijato usnesení č. 7714/RMObM-JIH/1418/3  
 
 
Organiza ční, různé 
 
Bc. Bednář požádal členy rady o odhlasování následujících dvou termínů rad a to, 
22.11.2018 a 29.11.2018. 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 1. 
Bylo přijato usnesení č. 7715/RMObM-JIH/1418/3  
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Dále Bc. Bednář poděkoval současným členům rady za spolupráci ve čtyřletém 
funkčním období. 
Protože nebyly žádné dotazy, připomínky, poděkoval za účast  
na radě a ukončil 3. mimořádnou schůzi rady. 
 
Usnesení z 3. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 
7653/RMObM-JIH/1418/3 do č. usnesení 7715/RMObM-JIH/1418/3 jsou nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Lucie Jakubowská  …………………………………  
Dne:     12.11.2018  
 
Bc. Martin Bednář    …………………………………  
starosta 
 
Ing. Otakar Šimík 
radní      ………………………………… 


