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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu  

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 10. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 28.02.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
5. Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
41.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.19 „Rajonové 

čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2019“ 
42.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.19 „Ozdravný 

pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o."     

43.  Revokace usnesení RMOb č. 0415/RMOb-JIH/1822/9, ze dne 21.2.2019, bod 
SOC/RMOb/0008/19 Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě 
s pečovatelskou službou 

44.  Poskytnutí finančního daru 91 600 Kč - Vítězný projekt Společně tvoříme JIH!!! "Z15 
- Vybavení dřevařské dílny pro klienty sociální služby" 

45.  Poskytnutí finančního daru 15 424 Kč - Oprava památníku zastřelených letců RAF 
46.  Podání trestního oznámení na neznámého pachatele 
47. Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Ostrava-

 Jih 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 10. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Ze schůze rady omluvil 
místostarostu Ing. Otakara Šimíka a místostarostka Markéta Langrová se dostaví trochu 
později.  
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Zeptal se, zda 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. Nikdo se nepřihlásil. 
 
Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 47 a navrhl stáhnout materiál č. 5.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0016/19 

Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019, p říspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0443/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0017/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 9/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0444/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 3 OHS/RMOb/0008/19 

Vyhodnocení Dohody o sou činnosti mezi Statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem 
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh a Jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Záb řeh za rok 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0445/RMOb-JIH/1822/10 
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Materiál č. 4 ODK/RMOb/0014/19 

Přehled nabytých v ěcí v p řípadech poz ůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné  
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nep řesáhla částku 20 000 K č, za období červenec - prosinec 
2018, a to dle d ůvodové zprávy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0446/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0016/19 

Porušení rozpo čtové kázn ě příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0447/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0013/19 

Přehled o po čtu uzav řených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec - prosinec 
2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0448/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0017/19 

Svěření majetku do správy Technických služeb Ostrava-Ji h, příspěvková organice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0449/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 9 ODK/RMOb/0012/19 

Kupní smlouva o prodeji hrobového za řízení 

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

Bylo přijato usnesení č. 0450/RMOb-JIH/1822/10  
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Materiál č. 10 OSK/RMOb/0024/19 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 13, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 0451/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0022/19 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkových organizací škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 0452/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0028/19 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0453/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0020/19 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0454/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0023/19 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0455/RMOb-JIH/1822/10  
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Materiál č. 15 OSK/RMOb/0027/19 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Dubina, F rantiška 
Formana 45, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0456/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0026/19 

Žádost o prominutí odvodu finan čních prost ředků Kulturního za řízení Ostrava-Jih do rozpo čtu 
zřizovatele 

Mgr. Hrabovská – návrh na schválení varianty B). 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0457/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0029/19 

Výjimka z po čtu d ětí v Mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, p říspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 0458/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0030/19 

Přerušení činnosti školních družin p ři základních školách 

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

Bylo přijato usnesení č. 0459/RMOb-JIH/1822/10  
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Materiál č. 19 OSK/RMOb/0025/19 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 27, p říspěvkové organizace a 
Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové 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. 0460/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0047/18 

Umíst ění telekomunika čního za řízení na st řechu bytových dom ů Mňukova 3022/24, Ostrava-
Zábřeh, Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0461/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0050/19 

Stanovení zp ůsobu pronájm ů bytů s váznoucím dluhem 

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

Bylo přijato usnesení č. 0462/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0037/19 

Žádosti 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. 0463/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0044/19 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu n a ulici 
V Zálomu 2948/1, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0464/RMOb-JIH/1822/10  
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Materiál č. 24 OBH/RMOb/0040/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 0465/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0041/19 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0466/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0046/19 

Dodatek č. 2 ke smlouv ě o elektronickém zabezpe čení s napojením na PCO 

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

Bylo přijato usnesení č. 0467/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0011/19 

Stanovisko ke sm ěně pozemk ů v k.ú. Hrab ůvka, ul. Místecká 

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

Bylo přijato usnesení č. 0468/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0123/18 

Návrh na odejmutí spoluvlastnických podíl ů na pozemcích v k. ú. Komorní Lhotka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0469/RMOb-JIH/1822/10  
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Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0066/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0470/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0064/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluc hy 

Bc. Bednář – návrh na schválení varianty B). 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0471/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0053/19 

Inflace 2019 u ur čených nájm ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0472/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0068/19 

Zpětvzetí výpov ědi nájmu části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Sta ňkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0473/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 33 INV/RMOb/0015/19 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek č. 8 

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

Bylo přijato usnesení č. 0474/RMOb-JIH/1822/10  

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0040/19 
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Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  23.19 
„Oprava podlahy v jídeln ě ZŠ Kosmonaut ů 15, Ostrava - Záb řeh" 

Bc. Bednář – návrh na doplnění seznamu zájemců o IČO 184 53 872. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0475/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0041/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  20.19 
„P řírodov ědná u čebna v p řírod ě ZŠ Srbská, v č. opravy oplocení" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0476/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0042/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  21.19 
„Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0477/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0043/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 22.19 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Modernizace školní jídelny a kuchyn ě - výdej p ři ZŠ Provaznická“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0478/RMOb-JIH/1822/10  
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Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0027/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  146.18 
„Vým ěna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29. dubna 33, Ostrava-Výškovice – 1. a 2. etapa” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0479/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0045/19 

Rozhodnutí o námitkách proti oznámení rozhodnutí o výb ěru dodavatele - 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. čišt ění MK 

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

Bylo přijato usnesení č. 0480/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0046/19 

Námitky k rozhodnutí zadavatele o vylou čení účastníka Z Ř a o výb ěru dodavatele a rozhodnutí 
o nich - VZ 145.18 Dodávka software dle GDPR pro po čítačovou sí ť 

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

Bylo přijato usnesení č. 0481/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0047/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.19 „ Rajonové čišt ění 
místních komunikací III. a IV. t řídy na území MOb Ostrava – Jih v roce 2019“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0482/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0038/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.19 „ Ozdravný pobyt 
pro žáky 1. stupn ě Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p.o." 

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

Bylo přijato usnesení č. 0483/RMOb-JIH/1822/10  



            Strana 11/12  
 

Materiál č. 43 SOC/RMOb/0009/19 

Revokace usnesení RMOb č. 0415/RMOb-JIH/1822/9, ze dne 21.02.2019, bod 
SOC/RMOb/0008/19 Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0484/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 44 OSK/RMOb/0032/19 

Poskytnutí finan čního daru 91 600 K č - Vítězný projekt Spole čně tvo říme JIH!!! "Z15 - Vybavení 
dřevařské dílny pro klienty sociální služby" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0485/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 45 OSK/RMOb/0031/19 

Poskytnutí finan čního daru 15 424 K č - Oprava památníku zast řelených letc ů RAF 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B). 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0486/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 46 OPR/RMOb/0009/19 

Podání trestního oznámení na neznámého pachatele 

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

Bylo přijato usnesení č. 0487/RMOb-JIH/1822/10  

 

Materiál č. 47 TAJ/RMOb/0009/19 

Jmenování vedoucího odboru strategického rozvoje Ú řadu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0488/RMOb-JIH/1822/10  
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Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 

Bc. Bednář – předložil návrh na schválení usnesení, ve věci obecně závazné vyhlášky, která se 
připravuje a která nahradí vyhlášku regulující provozování hazardu „Rada městského obvodu 
doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky 
regulující provozování hazardu na území statutárního města Ostravy v předloženém znění“. 

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

Ing. Tichánková požádala o uvedení do zápisu, že chtěla hlasovat pro usnesení. 

Bylo přijato usnesení č. 0489/RMOb-JIH/1822/10  

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 10. schůzi rady. 
 

 
Usnesení z 10. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 0443/RMOb-JIH/1822/10 do 
čísla usnesení 0489/RMOb-JIH/1822/10 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 04.03.2019      
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta     
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka   
 
    
 
    
 


