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Zápis  

 
 
Zápis 
průběhu 16. mimo řádné sch ůze rady 
městského obvodu konané dne 19.12.2019 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 09:40 hod. 

Ukončení: 09:55 hod. 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
36.  Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Technických služeb Ostrava-Jih 
37. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 16. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 
konstatoval, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar 
Hrabovská. Z jednání rady omluvil z pracovních důvodů místostarostku Ing. Hanu 
Tichánkovou. 
 
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 – 37, navrhl projednat materiál č. 4 
jako první. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování.  
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Materiál č. 4 OFR/RMOb/0124/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 57/2019 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. 2034/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0122/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 56/2019 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. 2035/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0121/19 

Návrhy rozpo čtů na rok 2020, v četně střednědobých výhled ů rozpo čtů na léta 2021-2022 
příspěvkových 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. 2036/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0123/19 

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. 2037/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 5 ODK/RMOb/0078/19 

Schválení aktualizace odpisového plánu pro rok 2019  příspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2038/RMObM-JIH/1822/16  
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Materiál č. 6 SOC/RMOb/0068/19 

Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace z řízenou 
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. 2039/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 7 TAJ/RMOb/0019/19 

Stanovení platu ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2040/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0069/19 

Aktualizace Zásad vztah ů městského obvodu Ostrava-Jih k p říspěvkovým organizacím, které 
byly z řízeny statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih k zajišt ění jeho 
působnosti v oblasti sociální pé če 

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

Bylo přijato usnesení č. 2041/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0070/19 

Jmenování rozborové komise pro Centrum sociálních s lužeb Jih, p říspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2042/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0310/19 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2043/RMObM-JIH/1822/16  
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Materiál č. 11 OSK/RMOb/0311/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2044/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0312/19 

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. 2045/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0314/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2046/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0315/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2047/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0316/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy Ostrava-Záb řeh, Jugoslávská 23, p říspěvkové organizace 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2048/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0317/19 

Stanovení platu ředitelce Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2049/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0318/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, 
Klegova 29, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2050/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0319/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava-Dubina, V. Koša ře 6, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2051/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0320/19 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2052/RMObM-JIH/1822/16  
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Materiál č. 20 OBH/RMOb/0312/19 

Úprava P řílohy č. 4 Zásad pro pronájem byt ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2053/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0320/19 

Žádost 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. 2054/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0325/19 

Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu (spole čném nájmu) bytu po zániku práva k nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2055/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0331/19 

Souhlas s umíst ěním ozna čení provozovny na budovách na ul. Odborá řská 677/72, Ostrava-
Hrabůvka a ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2056/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0332/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2057/RMObM-JIH/1822/16  
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Materiál č. 25 OBH/RMOb/0333/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul.  Horní 1492/55 

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

Bylo přijato usnesení č. 2058/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0334/19 

Pronájem prostor ů sloužících podnikání v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, O.-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2059/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 27 OBH/RMOb/0340/19 

Dodatek č. 3 ke Smlouv ě na zajišt ění ostrahy v domech s pe čovatelskou službou na ulici 
Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Záb řeh, VZ 48.16 

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

Bylo přijato usnesení č. 2060/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0519/19 

Uzavření smlouvy o poskytnutí licence k po řadům s TV POLAR. 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení, v nadpise … poskytnutí licence k pořadům… 
(původně poskynutí). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2061/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0311/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 119.19  „Vým ěna plynových 
nebo kombinovaných sporák ů v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2062/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0312/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  121.19 „Provád ění 
stavebních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-
Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2063/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0315/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 126.19 „Zajišt ění úklidu 
ve spole čných prostorách bytových dom ů a nebytových objekt ů v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2064/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 32 INV/RMOb/0081/19 

Dodatek č. 1 na VZ 49.19 „Vybudování parkovacích stání na ul . V. Jiřikovského/Kaminského, 
Dr. Martinka, Aviatik ů a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Ji řikovského/Kaminského" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2065/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 33 INV/RMOb/0082/19 

Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosm onaut ů - dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 2066/RMObM-JIH/1822/16  
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Materiál č. 34 INV/RMOb/0083/19 

Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 5 

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

Bylo přijato usnesení č. 2067/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 35 OPVO/RMOb/0048/19 

Změny v komisích 

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

Bylo přijato usnesení č. 2068/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 36 TAJ/RMOb/0022/19 

Vyhlášení výb ěrového řízení na pozici ředitele Technických služeb Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2069/RMObM-JIH/1822/16  

 

Materiál č. 37 TAJ/RMOb/0023/19 

Změna organiza čního řádu a stanovení po čtu zam ěstnanc ů 

Bc. Hűbner, MBA  – neztotožňuje se s návrhem, ale respektuje dohodu mezi odbory.  

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

Bylo přijato usnesení č. 2070/RMObM-JIH/1822/16  
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Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář za celoroční spolupráci, 
popřál hezké svátky a ukončil 16. mimořádnou schůzi rady. 
 
 
 
Usnesení z 16. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 2034/RMObM-
JIH/1822/16 do č. usnesení 2070/RMObM-JIH/1822/16 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:       19.12.2019 
  
 
 
 
 
 
  
Bc. Martin Bednář    
starosta    …………………………………. 
       
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
 
 


