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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 25. schůze rady městského obvodu 
konané dne 22.08.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:15 hod.   

Ukončení: 10:45 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
56.   Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce) – VZ 79.19 „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-Hrabůvka)  
57.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce) - VZ 66.19 „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, 
Ostrava – Hrabůvka“ 

58.   Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
74.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

59.   Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 
75.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

60.  Změna platové třídy a příplatku za vedení ředitelkám mateřských škol zřízených 
Městským obvodem Ostrava-Jih 

61.   Návrh rozpočtového opatření č. 37/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 

62.  Souhlas s uzavřením smluv Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizaci 

63.   Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 
VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 

64.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 62.19 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor, dodání domácích telefonů 
a vymalování chodeb“   

65.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - 
VZ 71.19 „Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ 
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66.  Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které 
se bude konat 05.09.2019 

67.  Návrh na udělení výjimky z Podmínek pro povolování vyhrazených parkovacích míst 
- lokalita ul. Provaznická 

68.  Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 
69.  Společné podání nájemců bytů v bytovém domě na ul. Abramovova 1588/10 

v Ostravě-Zábřehu ze dne 14.08.2019  

 
 
Bc. Bednář - zahájil 25. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 
a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Z jednání 
omluvil místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou. Předložil program schůze rady, tj. materiály 
č. 1 – č. 69.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
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. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0072/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 35/2019 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. 1428/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0073/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 36/2019 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. 1429/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0071/19 

Informace o aktualizaci rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.06.2019 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1430/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0070/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - červen 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1431/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0074/19 

Návrh na uzavření Pojistné smlouvy č. 43806735-59 - Pojištění jednorázových akcí s Českou 
pojišťovnou a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1432/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 6 OFR/RMOb/0069/19 

Návrh na schválení Statutu sociálního fondu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1433/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0036/19 

Žádost o finanční dar 

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

Bylo přijato usnesení č. 1434/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0037/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1435/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 9 ODK/RMOb/0049/19 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období leden - červen 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1436/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 10 ODK/RMOb/0050/19 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty, jehož souhrnná hodnota nepřesáhla částku 20 000 Kč, za období leden - červen 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1437/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 11 ODK/RMOb/0052/19 

Záměr na pronájem části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti na ul. U Studia  
v Ostravě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1438/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0220/19 

Poskytnutí individuální účelové dotace na dostavbu tréninkového hřiště s umělým povrchem 
III. etapa - dokončení: část 1. sanace - 2019 /oplocení, terénní úpravy/ a část 2. - finální položení 
umělého trávníku 2020, FC Ostrava - Jih, zapsaný spolek 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o VARIANTĚ B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1439/RMOb-JIH/1822/25 

 



            Strana 5/17 
 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0221/19 

Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje Zastupitelstvu městského 
obvodu Ostrava-Jih (původně Ostrava-jih). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1440/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0222/19 

Souhlas s uzavřením smlouvy příspěvkovým organizacím v projektu "Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava III" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1441/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0223/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1442/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0224/19 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 1443/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0225/19 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1444/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0226/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1445/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0227/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla … se sídlem Kosmonautů 
2217/15,… (původně Kosmnautů) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1446/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0228/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové 
organizace 

Ing. Šimík – návrh vyřadit ze seznamu dle přílohy č. 1 digitální ústřednu a zesilovač. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1447/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0229/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 1448/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 22 OSR/RMOb/0018/19 

Souhlas s podáním žádosti o příspěvek z programu Bezpečnost pro projekt “Rekonstrukce 
ulice Mjr. Nováka" 

Mgr. Dohnal - návrh na úpravu usnesení, odst. 3) doporučuje, část a) odstranit uvozovky 
za slovem infrastruktury a v části b) doplnit předložku „ve“ před slovo výši 31 000 Kč. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1449/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0192/19 

Žádost o uzavření smlouvy o společném nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1450/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0202/19 

Žádost o slevu z nájmu části nemovité věci M. Fialy 248/1, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1451/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0209/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1452/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0224/19 

Žádost o revokaci části usnesení RMOb č. 0525/RMOb-JIH/1822/11 ze dne 14.03.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1453/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0229/19 

Vzorový dodatek ke smlouvám o nájmu bytů neobsahujícím smluvní ujednání o zvyšování 
nájemného 

pí Langrová - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje „v souladu s ukládací částí…“ 
(původně v souladu ukládací částí…) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1454/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0231/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 1455/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 29 OBH/RMOb/0233/19 

Výpověď pachtovní smlouvy prostoru v objektu na ul. Svazácká 3161/1d, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1456/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 30 OBH/RMOb/0235/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v objektu na ul. Čujkovova 3161/40a,  
O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1457/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0237/19 

Žádost nájemce bytu o udělení souhlasu pronajímatele k ubytování cizince 

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

Bylo přijato usnesení č. 1458/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 32 OBH/RMOb/0238/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1459/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0272/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 1460/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0276/19 

Záměr na pronájem a prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 

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

Bylo přijato usnesení č. 1461/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0294/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Kosmonautů, Jandova, 
Za Školou a Svazácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 1462/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0310/19 

Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Venclíkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1463/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0296/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka, ul. Holasova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1464/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0326/19 

Návrh na ukončení smluvních vztahů pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 1465/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0333/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

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

Bylo přijato usnesení č. 1466/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0339/19 

Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti, Smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Dolní 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) souhlasí, doplnit „datum nar. XXX XXXX“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1467/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0340/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1468/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0341/19 

Stanovisko k odejmutí majetku v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla … „…s odejmutím majetku…“ 
(původně odejmutním majetku) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1469/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0342/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, náměstí SNP 

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

Bylo přijato usnesení č. 1470/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0343/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (1) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1471/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0344/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (2) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1472/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0346/19 

Odejmutí nemovitých věcí ze svěření příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1473/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0347/19 

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

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

Bc. Bednář - vyhlásil krátkou přestávku. 

Ing. Šimík – návrh na revokaci materiálu č. 47.                       Hlasováním: 8-0-0 – schváleno. 
 
Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení – nesouhlasné stanovisko.      

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

Bylo přijato usnesení č. 1474/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0348/19 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 0, proti 5, zdržel/lo se 2. 

Materiál zamítnut. 

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0349/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě chatky v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 1475/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0350/19 

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. 1476/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0220/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 76.19 „Nákup 
průmyslových myček“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1477/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0221/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka 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. 1478/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0223/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 85.19 
„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. 1479/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 54 INV/RMOb/0048/19 

Dodatek k SoD č. 1 - Strukturovaná kabeláž budovy "B" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1480/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 55 INV/RMOb/0050/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 1481/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0225/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 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. 1482/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0226/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka 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. 1483/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0227/19 

Zrušení veřejné zakázky (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. 1484/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0228/19 

Zrušení veřejné zakázky (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. 1485/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 60 OSK/RMOb/0217/19 

Změna platové třídy a příplatku za vedení ředitelkám mateřských škol zřízených Městským 
obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1486/RMOb-JIH/1822/25 
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Materiál č. 61 OFR/RMOb/0075/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 37/2019 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. 1487/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 62 OSK/RMOb/0230/19 

Souhlas s uzavřením smluv Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1488/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0206/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 50.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, 
Ostrava-Hrabůvka“ 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o VARIANTĚ B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1489/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0229/19 

Zpráva komise (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. 1490/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0224/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - VZ 71.19 
„Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1491/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 66 OPVO/RMOb/0033/19 

Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 05.09.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1492/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 67 ODK/RMOb/0051/19 

Návrh na udělení výjimky z Podmínek pro povolování vyhrazených parkovacích míst - lokalita 
ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1493/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 68 OBH/RMOb/0240/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55 

pí Langrová – návrh hlasovat o VARIANTĚ B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1494/RMOb-JIH/1822/25 

 

Materiál č. 69 OBH/RMOb/0244/19 

Společné podání nájemců bytů v bytovém domě na ul. Abramovova 1588/10 v Ostravě-Zábřehu 
ze dne 14.08.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1495/RMOb-JIH/1822/25 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 25. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení z 25. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1428/RMOb-JIH/1822/25 
do čísla usnesení 1495/RMOb-JIH/1822/25 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 23.08.2019      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 


