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Zápis  

 
Zápis 
průběhu 12. mimo řádné sch ůze rady 
městského obvodu konané dne 03.10.2019 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Mgr. Jan Dohnal 

Přítomno:  6 

Omluveno: 3 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 12:30 hod. 

Ukončení: 12:45 hod. 

 
 
Mgr. Dohnal  - zahájil 12. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 
konstatoval, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Ing. Hana 
Tichánková. Z jednání rady omluvil starostu Bc. Martina Bednáře, místostarostku 
Mgr. Dagmar Hrabovskou a PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA. 
 
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. 10, na stůl byly předloženy nové 
důvodové zprávy k materiálům č. 2, 3 a 4. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování.  

 
  

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0086/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 43/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1620/RMObM-JIH/1822/12 
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Materiál č. 2 OFR/RMOb/0088/19 

Revokace usnesení Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih č. 0493/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 
14.03.2019 - Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1621/RMObM-JIH/1822/12  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0087/19 

Revokace části usnesení Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih č. 1037/RMOb-JIH/1822/20 
ze dne 12.06.2019 - Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1622/RMObM-JIH/1822/12  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0089/19 

Revokace usnesení Rady m ěstského obvodu Ostrava-Jih č. 0309/RMObM-JIH/1822/4 ze dne 
31.01.2019 - Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, z řízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1623/RMObM-JIH/1822/12  

 

Materiál č. 5 OVZ/RMOb/0254/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  88.19 „Stavební práce 
v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1624/RMObM-JIH/1822/12  
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Materiál č. 6 OSK/RMOb/0253/19 

Rezignace a jmenování člena školské rady p ři Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, 
Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1625/RMObM-JIH/1822/12  

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0266/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1626/RMObM-JIH/1822/12  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0270/19 

Udělení výjimky z Organiza čního řádu Ú řadu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1627/RMObM-JIH/1822/12  

 

Materiál č. 9 OVZ/RMOb/0256/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 102.19  
„Regenerace sídlišt ě Hrabůvka – 2. etapa, Zele ň Savarin“ 

Na jednání rady přizváni Bc. Rárová a Ing. Adamčík.  

Bc. Rárová  - návrh na změnu a to: 
 

- ve Výzvě k podání nabídek v odst. 2 Charakteristika veřejné zakázky zní nově - 
Podmínky financování: Podrobněji viz čl. IV. Platební podmínky vzoru závazného návrhu 
smlouvy o dílo v příloze č. 3 této výzvy. 

- Ve Smlouvě o dílo – návrh (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek, včetně zadávacích 
podmínek) v čl. IV. v odst. 12. zní první věta nově - Zhotovitel je povinen nahradit tuto 
pozastávku bankovní zárukou do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí díla 
objednatelem. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1628/RMObM-JIH/1822/12  
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Materiál č. 10 OBH/RMOb/0273/19 

Revokace části usnesení č. 1580/RMOb-JIH/1822/27 ze dne 19.09.2019 o uzav ření smlouvy 
o nájmu bytu vy členěného do 30.09.2019 jako byt sociální 

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

Bylo přijato usnesení č. 1629/RMObM-JIH/1822/12 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Mgr. Dohnal 12. mimořádnou schůzi 
rady. 
 
 
 
Usnesení z 12. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 1620/RMObM-
 JIH/1822/12 do č. usnesení 1629/RMObM-JIH/1822/12 jsou nedílnou součástí tohoto 
zápisu. 
 
 
 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:      03.10.2019 
  
 
 
 
 
 
  
Bc. Martin Bednář    
starosta 
       
v z. Jan Dohnal    …………………………………. 
místostarosta 
 
 
Ing. Hana Tichánková  …………………………………. 
místostarostka 
 
 


