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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 11. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 14.03.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
28. Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační 

zahrádka 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
58.  Prodej osobního automobilu Škoda Octavia  
59.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 19.19  

„Dodávka stolních počítačů 2019“  
60.  Dodatek č. 1 ke smlouvě S/0114/2018/ODK Výsadba dřevin 
61. Revokace usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019, nový výběr 

ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 
122.18 „Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ 
Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 

 
 

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



            Strana 2/15  
 

Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarosta Mgr. Jan Donal. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 61, navrhl předřadit materiál č. 8 na 
začátek jednání a materiál č. 28 stáhnout z jednání.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0006/19 

Žádost o sponzorský dar 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0491/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0020/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 10/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Bc. Bednář – návrh vyřadit bod a) a následující body usnesení přečíslovat. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0492/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0019/19 

Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
zřízené 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. 0493/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0018/19 

Inventariza ční zpráva za rok 2018 

Bc. Bednář – informace, že je na stůl předložena nová verze přílohy č. 1. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0494/RMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 4 OSC/RMOb/0003/19 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 0495/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0011/19 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0496/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0012/19 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0497/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0013/19 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0498/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0010/19 

Žádost o prominutí dluhu - A. L. 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A. 
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Hlasování o VARIANTĚ A) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0499/RMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0038/19 

Aktualizace projektových fichí MAP 

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

Bylo přijato usnesení č. 0500/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0036/19 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – Regionální ozv ěny Mezinárodního filmového festivalu 
FEBIOFEST 2019 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0501/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0018/19 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č - koncert "Nová B ělá pod otev řeným nebem" 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A) usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0502/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0016/19 

Poskytnutí finan čního daru 12 000 K č - Reprezentace na Sv ětových hrách transplantovaných 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0503/RMOb-JIH/1822/11 
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Materiál č. 14 OSK/RMOb/0037/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0504/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0035/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mate řské školy Ostrava-Výškovice, Še říková 
33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0505/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0021/19 

Souhlas se zapojením do MAP Mate řské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, p říspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0506/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0033/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 0507/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0039/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava- Hrabůvka, Provaznická 64, p říspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0508/RMOb-JIH/1822/11  
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Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0073/19 

Záměr na zm ěnu nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, nám ěstí SNP 

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

Bylo přijato usnesení č. 0509/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0071/19 

Souhlas s p řenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká 

Bc. Bednář – požadavek na Mgr. Gödelovou na propagaci akce dne 02.06.2019 pro řádné 
využití občany.    

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

Bylo přijato usnesení č. 0510/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0078/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, lokalita ul. Orá čova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0511/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0083/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0512/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0084/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0513/RMOb-JIH/1822/11 
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Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0072/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 
a Dubina u Ostravy 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0514/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0030/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, lokalita ul. Proskovická x Še říková 

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

Bylo přijato usnesení č. 0515/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0080/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 0516/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0087/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaura ční 
zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0517/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0063/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Záb řeh nad Odrou, nám ěstí SNP 

Bc. Bednář – požadavek na Mgr. Gödelovou, až bude mít bližší informace od společnosti 
AKORD & POKLAD, s.r.o. ohledně uzavření areálu, aby předala informace našim občanům.     
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0518/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0089/19 

Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. B řenkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0519/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0055/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Dr. Martínka č.p. 1611, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0520/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 32 OBH/RMOb/0007/19 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  Hulvácká 384/1, Ostrava-Záb řeh - 
vybudování multimediální u čebny 

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

Bylo přijato usnesení č. 0521/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0060/19 

Stanovení zp ůsobu pronájmu bytu s váznoucím dluhem 

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

Bylo přijato usnesení č. 0522/RMOb-JIH/1822/11 
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Materiál č. 34 OBH/RMOb/0061/19 

Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, sv ěřené městskému 
obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0523/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0047/19 

Dodatek č. 1 - VZ 76.16 ,,Zajišt ění a provád ění úklidových prací v objektu Provaznická 62, 
Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0524/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0052/19 

Uzavření smluv o ubytování a podání výpov ědi ze spole čného nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0525/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 37 OBH/RMOb/0051/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0526/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0054/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 0527/RMOb-JIH/1822/11  
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Materiál č. 39 OBH/RMOb/0053/19 

Pronájem sociálních byt ů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilo tní ov ěření 
ve městě Ostrava“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0528/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 40 OBH/RMOb/0059/19 

Ukon čení pronájmu h řišt ě a objektu na ulici Paseky 1582/3, O.-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0529/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0056/19 

Ukon čení nájmu garážového stání č. 5 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 28 0/32, 
zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 0530/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0058/19 

Pronájem zasedacích místností v 5. NP Ú řadu MOb Ostrava-Jih ke komer čním i nekomer čním 
účelům 

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

Bylo přijato usnesení č. 0531/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0063/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 5 na ul. Fr. Formana 273/51 a garážového 
stání č. 7 na ul. Fr. Formana 277/28, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0532/RMOb-JIH/1822/11  
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Materiál č. 44 OPR/RMOb/0010/19 

Prominutí dluhu ve výši 9 498 K č s příslušenstvím 

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

Bylo přijato usnesení č. 0533/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 45 OPVO/RMOb/0013/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0534/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 46 INV/RMOb/0016/19 

Smlouva o realizaci p řeložky distribu čního za řízení určeného k dodávce elektrické energie 
pro stavbu "Parkovišt ě ul. V. Ji řikovského,Ostrava-Dubina", parcela č.71/3, k.ú. Dubina 
u Ostravy a parcela č. 567/2, k.ú. Nová B ělá 

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

Bylo přijato usnesení č. 0535/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 47 INV/RMOb/0014/19 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 91.18 - Dětské sportovní h řišt ě, Ostrava - Záb řeh 

Bc. Bednář – požadavek na Mgr. Gödelovou ohledně propagace této akce. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0536/RMOb-JIH/1822/11 
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Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0053/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 32.19 „Nákup 
čisti ček vzduchu do mate řských škol z participativního rozpo čtu" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0537/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0057/19 

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výb ěru dodavatele a rozhodnutí o nich - VZ 108.18 
„Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0538/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0058/19 

Námitka proti rozhodnutí o vylou čení vybraného dodavatele a rozhodnutí o ni - 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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0539/RMOb-JIH/1822/11 

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0050/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 12.19 Z pracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507 /12, Ostrava - Hrab ůvka" 

Bc. Bednář – omluvil z pracovních důvodů Mgr. Dagmar Hrabovskou. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0540/RMOb-JIH/1822/11 
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Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0049/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  05.19 „Zateplení 
obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Smirnovova 1, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0541/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0054/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 
147.18 „Oprava školní kuchyn ě včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0542/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0048/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  04.19 „Zateplení 
obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Abramovova 14, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0543/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0052/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 27.19 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Modernizace školní kuchyn ě MŠ Mitušova 6“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0544/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0051/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vyčišt ění, 
návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných písk ovištích, sv ěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0545/RMOb-JIH/1822/11  
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Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0059/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 02.19 „Rekonstrukce  objektu na ul. Svornosti p. č.st. 3202, 
Ostrava-Záb řeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0546/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0060/19 

Prodej osobního automobilu Škoda Octavia 

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

Bylo přijato usnesení č. 0547/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0061/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 19.19 „Dodávka 
stolních po čítačů 2019“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0548/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 60 ODK/RMOb/0018/19 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě S/0114/2018/ODK Výsadba d řevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 0549/RMOb-JIH/1822/11  

 

Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0062/19 

Revokace usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8 ze dne 14.02.2019, nový výb ěr ekonomicky 
nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) - VZ 122.18 „P řírodní zahrady 
MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatel ů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4“ 

Mgr. H űbner – dotaz na Bc. Gemrotovou ohledně propadnutí jistiny, vysvětleno, že jistina 
nepropadá. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0550/RMOb-JIH/1822/11  

 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 11. schůzi rady. 

 
 
Usnesení z 11. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 0491/RMOb-JIH/1822/11  
do čísla usnesení 0550/RMOb-JIH/1822/11  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 18.03.2019      
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta     
 
Mgr. Jan Dohnal   ………………………………… 
místostarosta   
 
    
 
    
 


