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Zápis 

 
Zápis 
průběhu 11. mimořádné schůze rady 
městského obvodu konané dne 02.09.2019 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  9 

Omluveno: 0 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 12:55 hod. 

Ukončení: 13:05 hod. 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
14.   Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, výpověď smlouvy 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 11. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 

konstatoval, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar 

Hrabovská.  

 

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 na programu schůze rady jsou materiály č. 1 – č. 13 a na stůl byl předložen ještě 

jeden materiál. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

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

 

Materiál č. 1 OMJ/RMOb/0360/19 

Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům v k. ú. Výškovice u Ostravy 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 
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Materiál č. 2 OMJ/RMOb/0351/19 

Vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové jednotky v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

Ing. Šimík - návrh na změnu členů komise, a to Bc. Hűbner, MBA za pí Langrovou 

(Bc. Hűbner, MBA bude náhradník). 

Mgr. Dohnal, Mgr. Mentlík -  dotaz, zda může nastat rozpor započtení pohledávky.  Již je  

promlčeno. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1497/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 3 OBH/RMOb/0241/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1498/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0076/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 38/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1499/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 5 OVZ/RMOb/0230/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.19 „Sáňkovací 
kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonautů” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1500/RMObM-JIH/1822/11 
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Materiál č. 6 OVZ/RMOb/0231/19 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 84.19 „Výměna podlahové 
krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1501/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 7 OVZ/RMOb/0232/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 86.19 „Dodání a instalace 
sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté sportoviště Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1502/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 8 OVZ/RMOb/0233/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 82.19 „Prima hřiště 
pro míčové hry, ul. Břustkova“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1503/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 9 OVZ/RMOb/0235/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 83.19 „Hřiště v dolíku, 
Ostrava-Výškovice" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1504/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 10 OVZ/RMOb/0236/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 72.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1505/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0233/19 

Dodatek č. 1 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 1. dílčí část MŠ F. Formana" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1506/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0234/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
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. 1507/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 13 OPVO/RMOb/0034/19 

Návrh na zahraniční pracovní cestu (Polsko) - Mgr. Dagmar Hrabovská, Mgr. Jan Dohnal 

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

Bylo přijato usnesení č. 1508/RMObM-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 14 INV/RMOb/0054/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, výpověď smlouvy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1509/RMObM-JIH/1822/11 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
  

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil starosta 11. mimořádnou schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení z 11. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 1497/RMObM-
JIH/1822/11 do č. usnesení 1509/RMObM-JIH/1822/11 jsou nedílnou součástí tohoto 

zápisu. 

 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne:      02.09.2019 

  

 

 

 

 

 

  

Bc. Martin Bednář   …………………………………. 

starosta 

       

 

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 

místostarostka 

 

 


