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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 23. schůze rady městského obvodu 
konané dne 18.07.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:30 hod.   

Ukončení: 10:10 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
87. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – 

VZ 63.19 „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
100. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) – VZ 65.19 „Strukturovaná 

kabeláž ZŠ V. Košaře“ 
101.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce) - VZ 58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení 
pavilonu učeben“ 

102. Dodatek č. 1 – VZ 23.19 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh“ 

103. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - 
VZ 51.19 „Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském 
obvodu Ostrava-Jih" 

104. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice 
Lumumby v Ostravě -Zábřehu” 

105. Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podání odporu proti příkazu 
(zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 03.19 
„Vývoz, vyčištění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných 
pískovištích, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 
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106.  Informace o rozšíření úrokového pásma na spořicím účtu vedeném u Sberbank CZ, a.s. 
107. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 
108. Skončení nájmu bytu (neprodloužení smlouvy o nájmu bytu) 
109.  Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Lužická 591/4, Ostrava-

Výškovice 
110. Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 
111.  Ukončení smluvního vztahu na provádění stavebních prací v bytových domech 

v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 23. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Předložil program 
schůze rady, tj. materiály č. 1 – 111, navrhl stáhnout z jednání materiál č. 87.  
 
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. 
 
Z jednání omluvil místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou. Uvedl, že zápis a usnesení společně 
s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
 
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/0060/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 32/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1231/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0059/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení: odst. 1) schvaluje: …, zřízené statutárním městem 
Ostrava…, dále odst. 1) schvaluje  - bod o) má být správně uvedeno IČO 750 29 821 
(původně 750 029 821). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1232/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 3 OHS/RMOb/0015/19 

Návrh na převod neupotřebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1233/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 4 OHS/RMOb/0016/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1234/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0035/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 

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

Bylo přijato usnesení č. 1235/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 6 OSR/RMOb/0016/19 

Ukončení projektu - Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1236/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 7 OSR/RMOb/0017/19 

Ukončení administrace projektu Živly kolem nás a v nás v rámci výzvy č. 16/2017 z Národního 
programu životní prostředí 

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

Bylo přijato usnesení č. 1237/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 8 ODK/RMOb/0044/19 

Návrh na svěření cyklistických stojanů do správy městského obvodu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1238/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 9 ODK/RMOb/0045/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 

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

Bylo přijato usnesení č. 1239/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 10 ODK/RMOb/0046/19 

Návrh na změnu nařízení města Ostravy č. 7/2009 

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

Bylo přijato usnesení č. 1240/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 11 INV/RMOb/0040/19 

Investiční záměry č. 06-07/2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1241/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 12 INV/RMOb/0017/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 1 

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení: oprava překlepu v nadpise „Rekonstrukce 
objektu…..“  a dále doplnit tečku v odstavci 1) rozhodla „… se zhotovitelem OBDOMONT 
s.r.o., Betonářská 239/10,…“  
 
Bc. Bednář - úkol investičnímu odboru: doplnit dřevěné tabule WC, BUFET do Bělského 
lesa. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1242/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 13 INV/RMOb/0041/19 

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka - Dodatek č. 1 

Bc. Bednář, Ing. Nogová – dotaz k dané zakázce, vysvětlení nových skutečností. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1243/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 14 OPVO/RMOb/0028/19 

Návrh bezdoplatkové zóny 

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

Bylo přijato usnesení č. 1244/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 15 OPVO/RMOb/0029/19 

Otevřený dopis Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství 
při ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p. o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1245/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0206/19 

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodě Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1246/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0207/19 

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1247/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0208/19 

Poskytnutí finančního daru 19 000 Kč - Mezinárodní maratón míru v Košicích 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B a na úpravu usnesení: nadpis Mezinárodní 
maratón v Košicích – původně Mazinárodní… 

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

Bylo přijato usnesení č. 1248/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0210/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1249/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0211/19 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1250/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0209/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 1251/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 22 OSK/RMOb/0212/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1252/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0213/19 

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 1253/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0177/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 1254/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0182/19 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

Bc. Hűbner, MBA strana 4 DZ oprava „pokladny“, původně „poklady“  

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

Bylo přijato usnesení č. 1255/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0185/19 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 1256/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0186/19 

Ukončení smluvního vztahu na provádění úklidu společných prostor v bytových domech 
na ul. Svornosti a Volgogradská, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1257/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0187/19 

Prominutí nájemného po zemřelém 

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

Bylo přijato usnesení č. 1258/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 29 OBH/RMOb/0184/19 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1259/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 30 OBH/RMOb/0188/19 

Pronájem sociálních bytů vyčleněných 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. 1260/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0189/19 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1261/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 32 OBH/RMOb/0190/19 

Žádost o ukončení společného nájmu bytu 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. 1262/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0183/19 

Žádost o revokaci usnesení RMOb č. 1017/RMOb-JIH/1822/19 ze dne 30.05.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1263/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0193/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 1264/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0194/19 

Žádost o vydání souhlasu s umístěním odlučovače tuku v objektu na ul. B. Četyny 978/19, 
Ostrava-Bělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 1265/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0195/19 

Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 do majetku městského obvodu 
Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1266/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 37 OBH/RMOb/0197/19 

Změna užívání objektu na ul. Svazácká 3161/1d, Ostrava-Zábřeh spočívající v rozšíření provozu 
o hudební produkci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1267/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0200/19 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3/u/032/70/05 

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

Bylo přijato usnesení č. 1268/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 39 OBH/RMOb/0196/19 

Souhlas se zřízením sběrny společnosti SAZKA a.s. v prostoru sloužícím podnikání 
na ul. Pavlovova 67, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1269/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 40 OBH/RMOb/0201/19 

Souhlas se změnou účelu užívání části objektu na ul. Mjr.Nováka 1455/34, pavilón B, 
k.ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1270/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0203/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1271/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0266/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Františka Hajdy a Kašparova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1272/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0268/19 

Návrh na výpověď z nájmu, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1273/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0270/19 

Záměr na pronájem a stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Zimmlerova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1274/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0271/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Venclíkova x Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1275/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0274/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 1276/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0275/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Korýtko, Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 1277/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0278/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1278/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0277/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1279/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0279/19 

Souhlas vlastníka pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 4, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bc. Bednář - vyhlášení přestávky (návrh pí Langrové). 
 
pí Langrová - návrh na nové hlasování, nestihla hlasovat. 

Bc. Bednář - návrh na revokaci hlasování. 

Hlasováním: 6-0-2 – schváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 3. 

Bylo přijato usnesení č. 1280/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0280/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Břenkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1281/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0282/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Gerasimovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1282/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0283/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Utvenkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1283/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0284/19 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1284/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0285/19 

Návrh na výpověď smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Studia 

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

Bylo přijato usnesení č. 1285/RMOb-JIH/1822/23 

 

 



            Strana 14/26 
 

Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0286/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1286/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0249/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 1287/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0250/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 6 

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

Bylo přijato usnesení č. 1288/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 59 OMJ/RMOb/0251/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 8 

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

Bylo přijato usnesení č. 1289/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0252/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 10 

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

Bylo přijato usnesení č. 1290/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0253/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 12 

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

Bylo přijato usnesení č. 1291/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0287/19 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Bc. Bednář – upozornění na novou důvodovou zprávu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1292/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 63 OMJ/RMOb/0288/19 

Ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti a záměr na pronájem části pozemku v lokalitě 
ul. Krokova v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1293/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 64 OMJ/RMOb/0291/19 

Dohoda o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1294/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 65 OMJ/RMOb/0260/19 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1295/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 66 OMJ/RMOb/0292/19 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Podhájí 

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

Bylo přijato usnesení č. 1296/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 67 OMJ/RMOb/0295/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1297/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 68 OMJ/RMOb/0167/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení: odst. 2) souhlasí …je přílohou č. 1 tohoto materiálu…  
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1298/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 69 OMJ/RMOb/0297/19 

Souhlas se stavebním záměrem a 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. 1299/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 70 OMJ/RMOb/0298/19 

Parkovací stání v objektech v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bedřicha Václavka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1300/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 71 OMJ/RMOb/0209/19 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Jedličkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1301/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 72 OMJ/RMOb/0299/19 

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. 1302/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 73 OMJ/RMOb/0300/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva k podílu ve výši 
½ stavby garáže v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení: odst. 1) doporučuje …Ostrava-Jih dle důvodové 
zprávy (chybí mezera). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1303/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 74 OMJ/RMOb/0301/19 

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. 1304/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 75 OMJ/RMOb/0302/19 

Informace o prodeji bytů a podílů na společných částech domu č.p. 372 a na zastavěném 
pozemku p.č.st. 338 v k. ú. Hrabůvka, ul. Velflíkova 

 
Bc. Bednář - nový návrh usnesení předložen na stůl. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1305/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 76 OMJ/RMOb/0281/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská – restaurační zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1306/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 77 OMJ/RMOb/0193/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Politických vězňů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1307/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 78 OMJ/RMOb/0307/19 

Návrh pověření člena rady 

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

Bylo přijato usnesení č. 1308/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 79 OVZ/RMOb/0176/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 56.19 „Výměna 
osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1309/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0181/19 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 60.19 „Zimní údržba 
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní 
sezónu 2019/2020" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1310/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0177/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1311/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0182/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 56.19 
„Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-
Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1312/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 83 OVZ/RMOb/0184/19 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 14.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1313/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 84 OVZ/RMOb/0191/19 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 61.19 „Výměna podlahové 
krytiny - Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh” 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1314/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 85 OVZ/RMOb/0185/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 72.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1315/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 86 OVZ/RMOb/0187/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 71.19 „Vybavení zahrady 
MŠ I. Herrmanna“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1316/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 87 OVZ/RMOb/0189/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 88 OVZ/RMOb/0188/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 75.19 
„Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1317/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 89 OVZ/RMOb/0190/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 74.19 
„Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1318/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 90 OVZ/RMOb/0194/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 78.19 
„Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1319/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 91 OVZ/RMOb/0193/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 79.19 „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. 1320/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 92 OVZ/RMOb/0195/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 66.19 „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. 1321/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 93 OVZ/RMOb/0196/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 62.19 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor, dodání domácích telefonů a 
vymalování chodeb” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1322/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 94 OVZ/RMOb/0197/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 28.19 
„Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 

Bc. Bednář – návrh na doplnění seznamu dodavatelů o fy IČO 27841359. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1323/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 95 OVZ/RMOb/0186/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 64.19 „Rekonstrukce 
stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1324/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 96 OVZ/RMOb/0180/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 59.19 „Nákup konvektomatů 
a pánve“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1325/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 97 OVZ/RMOb/0183/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) VZ 52.19 „Zajištění nájmu, servisu, 
montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1326/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 98 OVZ/RMOb/0088/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského 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. 1327/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 99 OVZ/RMOb/0192/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1328/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 100 OVZ/RMOb/0198/19 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 65.19 „Strukturovaná kabeláž 
ZŠ V. Košaře” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1329/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 101 OVZ/RMOb/0199/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 
58.19 „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1330/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 102 OSK/RMOb/0214/19 

Dodatek č. 1 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - 
Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1331/RMOb-JIH/1822/23 
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Materiál č. 103 OVZ/RMOb/0202/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 51.19 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1332/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 104 OVZ/RMOb/0203/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -
Zábřehu” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1333/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 105 OVZ/RMOb/0204/19 

Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podání odporu proti příkazu (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vyčištění, návoz 
čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných pískovištích, svěřených do správy městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

Bc. Gemrotová - návrh na úpravu usnesení, část ukládá,…městskému obvodu a zabezpečit 
(původně zabezpečit). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1334/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 106 OFR/RMOb/0064/19 

Informace o rozšíření úrokového pásma na spořicím účtu vedeném u Sberbank CZ, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1335/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 107 OBH/RMOb/0181/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1336/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 108 OBH/RMOb/0198/19 

Skončení nájmu bytu (neprodloužení smlouvy o nájmu bytu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1337/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 109 OBH/RMOb/0205/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 1338/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 110 TAJ/RMOb/0017/19 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 

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

Bylo přijato usnesení č. 1339/RMOb-JIH/1822/23 

 

Materiál č. 111 OBH/RMOb/0207/19 

Ukončení smluvního vztahu na provádění stavebních 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. 1340/RMOb-JIH/1822/23 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 23. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení z 23. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1231/RMOb-JIH/1822/23 
do čísla usnesení 1340/RMOb-JIH/1822/23 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 22.07.2019      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


