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Zápis 
průběhu 1. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 22.11.2018 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 11:00 hod. 

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

43. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně střednědobého 
výhledu rozpočtu na léta 2020 - 2022 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

40. Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka -dodatek č. 4 
41. Jmenování nové hodnotící komise (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ88.18 

„Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava -
Jih v letech 2019 - 2020" 

42.  Způsob vyplacení odměny při skončení funkčního období uvolněných členů 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve volebním období 2014 - 2018 

43. Návrh rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019, včetně střednědobého 
výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2022 

44.  Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského obvodu Ostrava-Jih 
45. Návrh na zřízení komisí rady 

 
 
Bc. Bednář – zahájil 1. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Na schůzi rady přivítal 
nové členy rady a omluvil PaedDr. Klímovou.  
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Bc. Bednář – dotaz na střet zájmu členů rady, 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. 
 
Program schůze, tj. materiály č. 1 – 45, stažení materiálu č. 43.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0019/18 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0001/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0020/18 

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 
2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0002/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0021/18 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací k 30.09.2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0003/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 4 OFR/RMOb/0017/18 

Žádost o odškodnění úrazu V. J. 

Ing. Šimík – navrhl hlasovat o variantě A.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0004/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0018/18 

Žádost o odškodnění úrazu J. K. 

Ing. Šimík – navrhl hlasovat o variantě A.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0005/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 6 OSC/RMOb/0003/18 

Stanovení užívání závěsného odznaku 

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

Bylo přijato usnesení č. 0006/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 7 OSC/RMOb/0004/18 

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství 

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

Bylo přijato usnesení č. 0007/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 8 ODK/RMOb/0015/18 

Přijetí věcného daru 

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

Bylo přijato usnesení č. 0008/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 9 ODK/RMOb/0018/18 

Výzva objednatele k zahájení II. podzimního odstranění listí z travnatých ploch 

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

Bylo přijato usnesení č. 0009/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 10 INV/RMOb/0036/18 

Dodatek k SoD č. 2 - Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0010/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 11 INV/RMOb/0037/18 

Dodatek k SoD č. 3 - Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0011/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 12 INV/RMOb/0038/18 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 75.18 - Fitness zóna Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0012/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 13 INV/RMOb/0041/18 

Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu 
Centrální spisovny Ostrava-Jih - dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 0013/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 14 INV/RMOb/0042/18 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - 
dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 0014/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 15 INV/RMOb/0040/18 

Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická -
ul. Krasnoarmejců, k. ú. Zábřeh nad Odrou - dodatek č. 1 

Mgr. H űbner, MBA, Ing. Šplíchal – diskuse k projektové dokumentaci. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0015/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0089/18 

Odstoupení od Rámcové smlouvy o dílo na VZ 109.17 "Provádění zámečnických 
a sklenářských prací v bytových domech v majetku SMO, svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0016/RMOb-JIH/1822/1 

 
 
 



Statutární m ěsto Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 
 
 

            Strana 6/13  
  

Zápis  

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0090/18 

Zveřejnění záměru na pronájem části střechy bytového domu V. Košaře 124/5, Ostrava 
- Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0017/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0081/18 

Pronájem bytů výběrovým řízením a ukončení nájmů bytů dohodou v návaznosti 
na uzavření smluv o nájmů bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0018/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0079/18 

Návrh vzorových dohod o ukončení nájmu bytů ve vlastnictví SMO, svěřených 
Mob Ostrava-Jih a částečné svěření odboru bytového a ostatního hospodářství 
rozhodování o uzavírání těchto dohod 

Bc. Štroblíková – návrh na přesun pořadí odstavců v usnesení, část 4) zrušuje zařadit na 
první místo a poté pokračovat dle návrhu, protože nejprve rada musí zrušit původní usnesení a 
posléze schválit následné usnesení. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0019/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0088/18 

Zveřejnění záměru na výpůjčku objektu na ulici U Studia bez č.p., O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0020/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 21 OBH/RMOb/0069/18 

Předchozí souhlas s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení        
na  ul. Břenkova 7, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0021/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0085/18 

Zveřejnění záměru na výpůjčku prostor na ul. Čujkovova 1719/31 v O.- Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0022/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0077/18 

Ukončení nájmů bytů dohodou a podání výpovědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0023/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0087/18 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 
1626/67, Ostrava-Zábřeh, zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 0024/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 25 OBH/RMOb/0075/18 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných na území MOb Ostrava-Jih v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0025/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 26 OPVO/RMOb/0008/18 

Návrh stanovení termínů zasedání ZMOb a schůzí RMOb 

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

Bylo přijato usnesení č. 0026/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0098/18 

Souhlas se stavebním záměrem, pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0027/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0099/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0028/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0100/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0029/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0101/18 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0030/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0081/18 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. J. Škody x Fr. Formana 

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

Bylo přijato usnesení č. 0031/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0070/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Gemrotová - oprava usnesení v ukládací části odboru bytového a ostatního hospodářství, 
místo Ing. Šplíchalovi uložit Ing. Jaloviecové.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0032/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0063/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 
118.18 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0033/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0059/18 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 123.18 „Oprava školní kuchyně včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16" 

Mgr. Hrabovská, Bc. Bednář, Mgr. Mentlík  – diskuse k převodu plánované částky do 
rozpočtu roku 2019.  

Bc. Bednář – navrhl hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0034/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0065/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 141.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras 
při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0035/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0067/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 142.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras 
při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0036/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0068/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 143.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras 
při MŠ A. Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0037/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0069/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 144.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-
Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0038/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0072/18 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) – 
VZ 145.18 „Dodávka software dle GDPR pro počítačovou síť" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0039/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 40 INV/RMOb/0039/18 

Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Hrabůvka - dodatek č. 4 

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

Bylo přijato usnesení č. 0040/RMOb-JIH/1822/1 
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Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0075/18 

Jmenování nové hodnotící komise (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 88.18 
„Zajišt ění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - 
Jih v letech 2019 - 2020" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0041/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 42 TAJ/RMOb/0002/18 

Způsob vyplacení odměny při skončení funkčního období uvolněných členů 
Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih ve volebním období 2014 - 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0042/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 44 OFR/RMOb/0024/18 

Návrh pravidel rozpočtového provizoria městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0043/RMOb-JIH/1822/1 

 

Materiál č. 45 OPVO/RMOb/0009/18 

Návrh na zřízení komisí rady 

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

Bylo přijato usnesení č. 0044/RMOb-JIH/1822/1 
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Zápis  

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 1. schůzi rady.  
 
 
Usnesení z 1. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0001/RMOb-JIH/1822/1 do čísla 
usnesení 0044/RMOb-JIH/1822/1 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:       27.11.2018 
 
 
Bc. Martin Bednář 
starosta    ………………………………… 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka    ………………………………… 
 
  

 


