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Zápis 

 
Zápis 
průběhu 25. mimořádné schůze rady 
městského obvodu konané dne 24.07.2020 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  9 

Omluveno: 0 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 09:05 hod. 

Ukončení: 09:15 hod. 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 25. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 

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. Nikdo se nepřihlásil. 

 

Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 

Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 12. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel/lo hlasování.  

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0058/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 30/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3032/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 2 OSK/RMOb/0173/20 

Dodatek č. 1 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové,  
Ostrava - Hrabůvka" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3033/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 3 OSK/RMOb/0174/20 

Provoz Mateřské školy Mozartova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3034/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0177/20 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3035/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 5 ODK/RMOb/0045/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy  
se společností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se zajištěním oprav místních 
komunikací III. a IV. třídy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3036/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0180/20 

Pronájem náhradního bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3037/RMObM-JIH/1822/25 
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Materiál č. 7 OBH/RMOb/0174/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3038/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0177/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu  
na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3039/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 9 INV/RMOb/0035/20 

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, dodatek č. 3 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3040/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 10 INV/RMOb/0036/20 

Dodatek č. 4 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3041/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 11 OVZ/RMOb/0142/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 35.20 „Oprava 
elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-
Hrabůvka“ 

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, …na stavební práce 

VZ 35.20… (původně VVZ). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3042/RMObM-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 12 OVZ/RMOb/0143/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 36.20 „Rekonstrukce 
hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava - Bělský Les; víceúčelové hřiště“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3043/RMObM-JIH/1822/25 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, poděkoval Bc. Bednář za účast a ukončil 

25. mimořádnou schůzi rady. 

 

 

Usnesení z 25. mimořádné schůze rady městského obvodu č. usnesení 3032/RMObM-
JIH/1822/25 -  3043/RMObM-JIH/1822/25 je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková   ………………………………… 

Dne:       24.07.2020 

 

  

 

 

Bc. Martin Bednář    …………………………………. 

starosta   

 

 

    

Mgr. Dagmar Hrabovská   …………………………………. 

místostarostka 


