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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 26. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 12.09.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 6   

Omluveno: 3   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
46. Dodatek č. 2 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, 

Ostrava - Zábřeh" 
 

 
 
Mgr. Dohnal - zahájil 26. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 
a usnesení společně s ním podepíše starosta Bc. Martin Bednář. Z jednání omluvil 
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou, místostarostu Ing. Otakara Šimíka a Bc. Janu 
Hellerovou.  
 
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. 
 
Mgr. Dohnal - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 46 a dodal, že starosta 
Bc. Bednář je přítomen na radě, ale je zdravotně indisponován, proto byl pověřen řízením 
dnešní schůze rady 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0077/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 39/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 

Ing. Blahová – požadavek na změnu usnesení bod 1c) a následně změnu v důvodové zprávě. 
Změna se týká úpravy částky transferu pro MMO-MPO z důvodu pořízení tlačítek pro senior 
linku. Městská policie Ostrava upřesnila přesnou částku k pořízení tlačítek, změna částky 
z 363 tis. Kč na 350 tis. Kč. Úprava částky nespecifikované rozpočtové rezervy z 394 tis. Kč 
na 381 tis. Kč, v nespecifikované rozpočtové rezervě zbývá k rozdělení úprava částky 
z 41 855 tis. Kč na 41 868 tis. Kč. 

Mgr. Dohnal - upřesnění ceny za 1 ks. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1510/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0038/19 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1511/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0039/19 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1512/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0040/19 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1513/RMOb-JIH/1822/26  
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Materiál č. 5 OSK/RMOb/0236/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 1514/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0235/19 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Mate řské školy Ostrava-Dubina, 
F. Formana 13, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1515/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0239/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Závodní 330/49a, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1516/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0243/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1517/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0245/19 

Pronájem byt ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1518/RMOb-JIH/1822/26  
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Materiál č. 10 OBH/RMOb/0246/19 

Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu 
na ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1519/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0249/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 1520/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0250/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ulici Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1521/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0251/19 

Dohoda o vydání bezd ůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 1485/6 v k. ú. 
Skalice u Frýdku-Místku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1522/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0253/19 

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. 1523/RMOb-JIH/1822/26  
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Materiál č. 15 OPR/RMOb/0027/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení N.N. 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení odst. 1) doporučuje „zastupitelstvu…“ (původně 
Zastupitelstvu…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1524/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 16 OPR/RMOb/0029/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - R. C. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1525/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 17 OPR/RMOb/0028/19 

Podání odvolání proti meritornímu rozhodnutí v řízení č.j. 12 C 239/2018 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1526/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 18 ODK/RMOb/0054/19 

Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu investic p říspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1527/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0303/19 

Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 1528/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0323/19 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

Bc. Hűbner, MBA  - návrh na změnu usnesení na „nesouhlasí“. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1529/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0332/19 

Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Kpt. Vajdy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1530/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0334/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 1531/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0335/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 1532/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0336/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 7 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 1533/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0337/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 11 

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

Bylo přijato usnesení č. 1534/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0338/19 

Záměr na pronájem a prodej pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 13 

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

Bylo přijato usnesení č. 1535/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0352/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 1536/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0353/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 

Bc. Hűbner, MBA  - návrh na změnu usnesení na „nesouhlasí“. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1537/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0354/19 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 1538/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0356/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Krasnoarmejc ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1539/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0357/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u 
Ostravy, ul. Dr ůbeží 

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

Bylo přijato usnesení č. 1540/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0358/19 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

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

Bylo přijato usnesení č. 1541/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0362/19 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení odst. 1) souhlasí „budou …“ (původně budu). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1542/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0364/19 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 66 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení odst. 1) souhlasí „budou …“ (původně budu). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1543/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0366/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1544/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 36 INV/RMOb/0051/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh, dodatek č. 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 1545/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 37 INV/RMOb/0052/19 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 34.19 - Výstavba osobních výtah ů v bytových domech Odborá řská 68, 
74 a Horní 29, Ostrava - Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1546/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 38 INV/RMOb/0053/19 

Dodatek k SoD č. 2 - Strukturovaná kabeláž budovy "B" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1547/RMOb-JIH/1822/26  
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Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0237/19 

Zpráva komise (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 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1548/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0238/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  85.19 „Provád ění 
stavebních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-
Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1549/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0239/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  92.19 
„Vým ěna umakartových bytových jader v bytovém dom ě Volgogradská 159, Ostrava-Záb řeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1550/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0240/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  88.19 
„Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh” 

Bc. Gemrotová – návrh na úpravu přílohy výzva k podání nabídek – po dobu realizace 
projektu nebude přerušen provoz. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1551/RMOb-JIH/1822/26 
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Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0241/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  95.19 
„Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka“ 

Bc. Gemrotová – návrh na úpravu prodloužení doby realizace díla (získat větší zájem 
dodavatelů) ze 78 dnů na 90 kalendářních dnů. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1552/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0242/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 70.19 „Tonery originál 2019“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1553/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0243/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  94.19 
„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1554/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 46 OSK/RMOb/0241/19 

Dodatek č. 2 - VZ 23.19 - Stavba „Oprava podlahy v jídeln ě ZŠ Kosmonaut ů 15, Ostrava - 
Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1555/RMOb-JIH/1822/26  

 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 

Materiál č. 47 OPVO/RMOb/0035/19 

Návrh na úpravu Jednacího řádu komisí rady 
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pí Langrová – návrh na úpravu Jednacího řádu komisí, čl. 4, odst. 4 – přístupy do úložiště 
příslušné komise mají: doplnit o  
- vedoucí příslušného odboru 
- zástup zapisovatele/ky  
s účinností od 12.09.2019  

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

Bylo přijato usnesení č. 1556/RMOb-JIH/1822/26  

 

Materiál č. 48 OPVO/RMOb/0036/19 

Návrh na odvolání a jmenování členů komisí rady 

Bc. Bednář – návrh na usnesení: 
 
Rada městského obvodu 
 
odvolává 

1. Tomáše Gemelu z členství v komisi pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 
k 30.09.2019 

2. Pavla Koláře z členství v komisi pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty 
a pořádku k 30.09.2019 
 
jmenuje 
 

1. Tomáše Gemelu členem komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a 
pořádku s účinností od 01.10.2019 

2. Pavla Koláře členem komise pro bezpečnost, proti kriminalitě, pro sport a volný čas 
s účinností od 01.10.2019 

 

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

Bylo přijato usnesení č. 1557/RMOb-JIH/1822/26  
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Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil  Mgr. Dohnal 26. schůzi rady. 
 

 
 
 
Usnesení z 26. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1510/RMOb-JIH/1822/26  
do čísla usnesení 1557/RMOb-JIH/1822/26  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 16.09.2019      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
   
Mgr. Jan Dohnal    ………………………………… 
místostarosta      
 


