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Zápis  

 
Zápis 
průběhu 21. mimo řádné sch ůze rady 
městského obvodu konané dne 01.06.2020 
 
Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  6 

Omluveno: 3 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 14:00 hod. 

Ukončení: 14:15 hod. 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 21. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, 
že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Ze 
schůze rady omluvil Bc. Janu Hellerovou, PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA a místostarostku 
Markétu Langrovou, konstatoval, že rada je usnášeníschopna. 
 
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. 
 
Bc. Hűbner, MBA  prohlásil, že není ve střetu zájmu.  
 
Bc. Bednář uvedl, že na programu schůze rady jsou materiály č. 1 – 7. 
 
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 OVZ/RMOb/0098/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  20.20 „Stavební práce 
v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh – oprava sociálních za řízení“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2809/RMObM-JIH/1822/21  

Materiál č. 2 ODK/RMOb/0039/20 
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Obstarání kontroly dodržování zákazu ší ření reklamy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2810/RMObM-JIH/1822/21  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0048/20 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 24/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2811/RMObM-JIH/1822/21  

 

Materiál č. 4 OVZ/RMOb/0100/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  25.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2812/RMObM-JIH/1822/21  

 

Materiál č. 5 OVZ/RMOb/0102/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  26.20 „Oprava 
spole čných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava- Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2813/RMObM-JIH/1822/21  

 

Materiál č. 6 OVZ/RMOb/0101/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  23.20 „Oprava 
podlahy v jídeln ě ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrab ůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2814/RMObM-JIH/1822/21  

Materiál č. 7 OVZ/RMOb/0103/20 
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Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  29.20 „Vým ěna 
PVC a vnit řních dve ří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrav a-Hrabůvka – 2. etapa” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2815/RMObM-JIH/1822/21 

 

Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti   
 
Ing. Šimík -  na základě průběhu VZ návrh na úpravu DZ, která se vztahuje k usnesení 
č. 2801/RMOb-JIH/1822/49 ze dne 28.05.2020, 4. odst., přijaté transfery …(11 500 tis. Kč 
pro projekt „Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové“ a 10 000 tis. Kč pro projekty v oblasti bytového 
hospodářství) – původně: pro projekt „Zateplení a stavební úpravy bytového domu 
Čujkovova 29“ 
 
a dále 4. odst., kapitálové výdaje … (20 000 tis. Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce ul. 
Dr. Lukášové“ a 20 000 tis. Kč na realizaci projektu „Zateplení fasády bytového domu 
Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ – původně: …“Zateplení a stavební úpravy bytového 
domu Čujkovova 29“… 

Bc. Bednář – doplnil, že se jedná o úpravu důvodové zprávy, která jde do zastupitelstva 
a nechal hlasovat o upravené důvodové zprávě: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář za účast a ukončil 
21. mimořádnou schůzi rady. 
 
Usnesení z 21. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 2809/RMObM-
JIH/1822/21 do č. 2815/RMObM-JIH/1822/21 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 

Zapsala: Blanka Štěříková   ………………………………… 
Dne:       01.06.2020 
  
 
 
 
Bc. Martin Bednář    …………………………………. 
starosta   
 
   
     
Mgr. Dagmar Hrabovská   …………………………………. 
místostarostka 


