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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada m ěstského obvodu  

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 24. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 08.08.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 5   

Omluveno: 4   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 11:10 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
18. Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy ul. Srbská 
22. Záměr na pronájem částí pozemku a návrh na ukončení nájemních smluv v k. ú. 

Hrabůvka, ul. Provaznická 
25. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, ul. Srbská 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
78.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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“  

79.  Příspěvek na podporu vzdělávání zastupitelů městského obvodu  
 
80.  Pronájem garáže č. 1 v bytovém domě na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice 
81.  Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, 

Ostrava - Zábřeh"  
82.  Dodatek č. 1 k SoD ,,Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení 

v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka  
83.  VZ 37.19 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
84.  Souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 

287/81, O.-Dubina  
85.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 

28.19 „Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ 
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86.  Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 
87.  Návrh rozpočtového opatření č. 34/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2019 
88.  Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
89. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 86.19 

„Dodání a instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryté sportoviště Ostrava-
Dubina“ 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 24. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, ze schůze rady omluvil 
místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou, místostarostu Mgr. Jana Dohnala, Bc. Zdeňka 
Hűbnera, MBA 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 zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 - 89, na stůl byla předložena nová důvodová 
zpráva k materiálu č. 18, nová příloha č. 2 k materiálu č. 25 a nová část přílohy k materiálu č. 
70. Navrhl stáhnout materiály č. 18, 22 a 25.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0061/19 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 
2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1342/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0063/19 

Návrh na uzav ření smlouvy o spo řicím ú čtu s výpov ědí s Komer ční bankou, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1343/RMOb-JIH/1822/24  

 
 



            Strana 3/21  
 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0062/19 

Návrh na uzav ření dodatku ke smlouv ě s Komer ční bankou, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1344/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0065/19 

Žádost o odškodn ění újmy na zdraví P. S. 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1345/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0066/19 

Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019, p říspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1346/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 6 OFR/RMOb/0067/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 33/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

pí Langrová – požadavek na úpravu důvodové zprávy, bod c), nové znění doloženo.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1347/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0219/19 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava-Záb řeh, Jugoslávská 23, p říspěvkovou 
organizaci 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1348/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0216/19 

Poskytnutí finan čního daru 8 000 K č - Letní táborová škola, Samostatný kmenový a klubo vý 
svaz Dakota, z.s. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1349/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0215/19 

Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č a užití loga - akce VIII. Kardiovaskulární dny 
s mezinárodní ú častí 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1350/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 10 ODK/RMOb/0047/19 

Návrh na uzav ření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Euroklí č 

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

Bylo přijato usnesení č. 1351/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 11 ODK/RMOb/0048/19 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 1352/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 12 OPVO/RMOb/0031/19 

Opatření k odstran ění nedostatk ů zjišt ěných kontrolou MMO v roce 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1353/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 13 OPR/RMOb/0026/19 

Žádost o zastavení exeku čního řízení, prominutí pohledávky - V. D. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1354/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 14 OPR/RMOb/0025/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení - D.  H. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1355/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 15 OPR/RMOb/0024/19 

Projednání návrhu smíru 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1356/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0117/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Fr. Formana 

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

Bylo přijato usnesení č. 1357/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0155/19 

Dohoda o narovnání za bezesmluvní užívání pozemku p od garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1358/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0242/19 

Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy ul. Srbská 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0258/19 

Zrušení části usnesení, zám ěr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1359/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0259/19 

Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husar ova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1360/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0269/19 

Ukon čení nájmu dohodou, pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita 
ul. Staňkova x Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1361/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0289/19 

Záměr na pronájem částí pozemku a návrh na ukon čení nájemních smluv v k. ú. Hrab ůvka, ul. 
Provaznická 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0290/19 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mládeže 

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

Bylo přijato usnesení č. 1362/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0293/19 

Záměr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Še říková 

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

Bylo přijato usnesení č. 1363/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0305/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Srbská 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0308/19 

Změna nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Šamanova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1364/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0311/19 

Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1365/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0312/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Sta ňkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1366/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0313/19 

Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1367/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0314/19 

Záměr na pronájem pozemku, zám ěr prodeje pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1368/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0316/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Alberta Ku čery - restaura ční zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1369/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0317/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, nám ěstí SNP 

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

Bylo přijato usnesení č. 1370/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0319/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 

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

Bylo přijato usnesení č. 1371/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0320/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 

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

Bylo přijato usnesení č. 1372/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0322/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mjr. Nováka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1373/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0324/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1374/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0325/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1375/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0327/19 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1376/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0328/19 

Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě – restaura ční zahrádka 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1377/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0329/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1378/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0330/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání pro motocykly v par kovacích objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1379/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0331/19 

Změna smluvního vztahu k pozemku a zám ěr na pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1380/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0191/19 

Zveřejnění záměru na rozší ření nájemní smlouvy z d ůvodu zm ěny vým ěry prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ost rava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1381/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 44 OBH/RMOb/0206/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání na ulici Čujkovova 1710/11, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1382/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 45 OBH/RMOb/0211/19 

Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objekt u na ulici Velflíkova 385/14, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1383/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 46 OBH/RMOb/0212/19 

Ukon čení nájemního vztahu prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Velflíkova 385/14, 
Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1384/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 47 OBH/RMOb/0213/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1385/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 48 OBH/RMOb/0217/19 

Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spolku v objektu na ul. V Zálomu 1, O.-Zá břeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1386/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0218/19 

Pronájem prostor ů sloužících podnikání v objektu na ulici V Zálomu 2 948/1, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1387/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 50 OBH/RMOb/0222/19 

Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 1388/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 51 OBH/RMOb/0223/19 

Výpov ěď z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1389/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 52 OBH/RMOb/0199/19 

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o ode čítací a rozú čtovací služb ě 

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

Bylo přijato usnesení č. 1390/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 53 OBH/RMOb/0204/19 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  V Zálomu 2948/1, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1391/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0226/19 

VZ 146.18 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo 

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

Bylo přijato usnesení č. 1392/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 55 OBH/RMOb/0203/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Čujkovova 1713/17, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1393/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 56 OBH/RMOb/0215/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Rodimcevova 2060/24, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1394/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 57 OBH/RMOb/0221/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Volgogradská 2633/2, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1395/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 58 OHS/RMOb/0017/19 

Dodatek č. 3 k obchodní Smlouv ě o závodním stravování a Smlouva o zpracování osobn ích 
údajů (GDPR) k obchodní Smlouv ě o závodním stravování č. 16/g/011/10/01 s Edenred CZ s.r.o. 
se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, I Č: 24745391 

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

Bylo přijato usnesení č. 1396/RMOb-JIH/1822/24  

 
Na jednání rady přizvaná Ing. Nogová. 
 
Bc. Bednář – dotaz na zateplení obvodového pláště  Smirnovova 1 a Abramovova 14. 
 
Ing. Nogová – vysvětlila, situace se řeší. 
 

Materiál č. 59 INV/RMOb/0038/19 

Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Smirnovova 1, Ostrava-Záb řeh - 
dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 1397/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 60 INV/RMOb/0042/19 

Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor, Ostrava-Hrab ůvka, 
informa ční centrum 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, v části rozhodla doplnit za stávající text: 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1398/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 61 INV/RMOb/0043/19 

Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Abramovova 14, Ostrava-Záb řeh - 
dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 1399/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 62 INV/RMOb/0044/19 

Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor, Ostrava-Hrab ůvka, 
pítko 

Bc. Štroblíková  - návrh na úpravu usnesení: v části rozhodla doplnit za stávající text: 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
 
Bc. Bednář – požadavek na zřízení pítka jako v Porubě (pro děti i psy) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1400/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 63 INV/RMOb/0045/19 

Uzavření smlouvy na odb ěr vody pro Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor, Ostrava-Hrab ůvka, 
závlaha 

Bc. Štroblíková -  návrh na úpravu usnesení: v části rozhodla doplnit za stávající text: 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1401/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0200/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  40.19 „Oprava 
sociálního za řízení v budov ě A v objektu Volgogradská 32A, Ostrava-Záb řeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1402/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0201/19 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1403/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0205/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  68.19 „Oprava 
hydroizolace MŠ Zlepšovatel ů 27” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1404/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0207/19 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav ve volných bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1405/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0208/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 70.19 „Tonery 
originál 2019“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1406/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0209/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 73.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Zateplení obvodového plá ště, střechy a strop ů sklepních prostor, 
oprava st řechy a vým ěna oken bytových dom ů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-Dubina” 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1407/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0211/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  80.19 „3 
beachvolejbalová h řišt ě, Ostrava-Hrab ůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1408/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0212/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  83.19 „H řišt ě 
v dolíku, Ostrava-Výškovice" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1409/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0213/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  82.19 „Prima 
hřišt ě pro mí čové hry, ul. B řustkova“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1410/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0215/19 

Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  78.19 
„Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka“ 

Bc. Bednář - dotaz na představu, proč se nikdo nepřihlásil, požadavek oslovit min. 10 
uchazečů u dalšího vypsání veřejné zakázky.   

Bc. Gemrotová  - důvodem je zřejmě předmět veřejné zakázky.   

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

Bylo přijato usnesení č. 1411/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0217/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  77.19 
„Sáňkovací kopec, plocha mezi ul. P. Lumumby a Kosmonau tů” 

Bc. Bednář – doplnění seznamu dodavatelů o IČO 27841359.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1412/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0218/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  84.19 
„Vým ěna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Záb řeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1413/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 76 OVZ/RMOb/0214/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 69.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Zateplení obvodového plá ště, střechy a strop ů sklepních prostor, 
reko. st řechy a balkon ů bytových dom ů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-B ělský 
Les" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1414/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 77 OVZ/RMOb/0210/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 81.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Rekonstrukce tramvajovéh o podchodu Tylova, ul. Plze ňská, 
Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1415/RMOb-JIH/1822/24  
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Materiál č. 78 OVZ/RMOb/0219/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 60.19 
„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb Ostrava-
Jih pro zimní sezónu 2019/2020“ 

Bc. Bednář - dotaz na další postup. 

Mgr. Gemrotová -  sdělila postup. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1416/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 79 OPVO/RMOb/0032/19 

Příspěvek na podporu vzd ělávání zastupitel ů městského obvodu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1417/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 80 OBH/RMOb/0225/19 

Pronájem garáže č. 1 v bytovém dom ě na ul. Výškovická 632/186, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 1418/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 81 OBH/RMOb/0228/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálních za řízení v 2.NP v objektu Gur ťjevova 11, Ostrava - 
Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1419/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 82 OBH/RMOb/0227/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních za řízení v objektu 
Tlapákova 17A, Ostrava-Hrab ůvka 



            Strana 20/21  
 

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

Bylo přijato usnesení č. 1420/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 83 OBH/RMOb/0230/19 

VZ 37.19 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo 

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

Bylo přijato usnesení č. 1421/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 84 OBH/RMOb/0219/19 

Souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul.  Horní 287/81, O.-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1422/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 85 OVZ/RMOb/0216/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  28.19 „Odstran ění 
podzemní stavby na pozemku p. č. 1237/3, k.ú. Záb řeh nad Odrou“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1423/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 86 TAJ/RMOb/0018/19 

Změna organiza čního řádu a stanovení po čtu zam ěstnanc ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1424/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 87 OFR/RMOb/0068/19 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 34/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1425/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 88 OBH/RMOb/0232/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1426/RMOb-JIH/1822/24  

 

Materiál č. 89 OVZ/RMOb/0222/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 86.19 „Dodání a 
instalace sportovního povrchu hrací plochy pro Kryt é sportovišt ě Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1427/RMOb-JIH/1822/24  

 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 24. schůzi rady. 

 
 
Usnesení z 24. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1342/RMOb-JIH/1822/24  
do čísla usnesení 1427/RMOb-JIH/1822/24   jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 08.08.2019      
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta     
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 


