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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 27. schůze rady městského obvodu 
konané dne 19.09.2019 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:10 hod.   

Ukončení: 10:30 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 

11.  Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných do 30.09.2019 jako byty sociální v rámci 

projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“.  

24.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 

Zpracování projektové dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, prostor 

před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
24.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 

Zpracování projektové dokumentace na "Náměstí Ostrava-Jih, prostor 

před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka" 

25.  Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných do 30.09.2019 jako byty sociální v rámci 

projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

26.  Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

27.  Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti 

a Čujkovova, Ostrava-Jih“ 

28.  Zveřejnění záměrů na pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu bez č.p. 

v Ostravě-Dubině.  

 
 

Bc. Bednář - zahájil 27. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 

a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
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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. 

 

Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 28, navrhl stáhnout z jednání materiály 

č. 11 a č. 24.  

 

Z jednání omluvil místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou.  

 

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/0081/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 40/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení a důvodové zprávy, a to v části schvaluje, bod 1.b) - 

částku 70 tis. Kč opravit na částku 110 tis. Kč.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1558/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0078/19 

Návrh na zřízení oprávnění ke službám přímého bankovnictví na účtech Komerční banky, a.s. 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení - odst. 1) rozhodla – …zřízených u Komerční banky…  

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

Bylo přijato usnesení č. 1559/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0079/19 

Dohoda o ukončení smlouvy o běžném účtu vedeného u Komerční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1560/RMOb-JIH/1822/27 
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Materiál č. 4 OFR/RMOb/0080/19 

Návrh na schválení Zásad sociálního fondu městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1561/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0041/19 

Žádost o příspěvek na úhradu nákladů na poskytování péče o občany města 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A 

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

Bylo přijato usnesení č. 1562/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0055/19 

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo VZ 58.18 - Oprava chodníků na ul. Edisonové 
v Ostravě - Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1563/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0239/19 

Převod svěřeného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1564/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 8 SK/RMOb/0237/19 

Školské obvody základních škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 1565/RMOb-JIH/1822/27 
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Materiál č. 9 OSC/RMOb/0006/19 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 1566/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 10 OSC/RMOb/0007/19 

Stanovení doby pro uzavření manželství v roce 2020 a postupu při povolování uzavření 
manželství mimo stanovenou dobu nebo na kterémkoli vhodném místě 

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

Bylo přijato usnesení č. 1567/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0254/19 

Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných do 30.09.2019 jako byty sociální v rámci projektu 
„Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0255/19 

Umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu Oráčova 1326/1, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1568/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0257/19 

Změna účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu na prostor 
v objektu na ulici V Zálomu 1, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1569/RMOb-JIH/1822/27 
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Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0369/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1570/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0365/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1571/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0321/19 

Změna smluvního vztahu k pozemku v k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1572/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0361/19 

Záměr na pronájem částí pozemku a návrh na ukončení nájemních smluv v k. ú. Hrabůvka, 
ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1573/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0370/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1574/RMOb-JIH/1822/27 
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Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0345/19 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Charvátská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1575/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0367/19 

Návrh na odejmutí majetku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká ze svěření městského 
obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Bednář – upozornění na novou přílohu k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1576/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0306/19 

Souhlas se stavebním záměrem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1577/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0246/19 

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rozklad proti rozhodnutí (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“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1578/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0244/19 

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

Bylo přijato usnesení č. 1579/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 24 OVZ/RMOb/0245/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-
Hrabůvka“ 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0262/19 

Uzavření smluv o nájmu bytů vyčleněných do 30.09.2019 jako byty sociální 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. 1580/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0259/19 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

pí Langrová - návrh na úpravu usnesení: odst. 1) rozhodla - …bytem XXXXX XXXXX, 

Ostrava-Zábřeh dle důvodové zprávy. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1581/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 27 INV/RMOb/0056/19 

Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 
Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení: odst. 1) nesouhlasí - …skicy v příloze č. 1…  
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1582/RMOb-JIH/1822/27 

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0256/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu bez č.p. v Ostravě-
Dubině 

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

Bylo přijato usnesení č. 1583/RMOb-JIH/1822/27 

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

Materiál č. 29 OPVO/RMOb/0037/19 

Změna termínu schůze rady 

Bc. Bednář – návrh na změnu termínu 28. schůze rady z 26.09.2019 na 30.09.2019 

od 13:00 hodin. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1584/RMOb-JIH/1822/27 

 

PeadDr. Klímová, MBA – dotaz na výstavbu městečka bezpečí, Bc. Bednář a pí Langrová 

zodpověděli. 

 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 27. schůzi rady. 

 

 

Usnesení z 27. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1558/RMOb-
JIH/1822/27do čísla usnesení 1584/RMOb-JIH/1822/27 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

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

Dne: 19.09.2019      

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka  


