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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 28. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 30.09.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Mgr. Dagmar Hrabovská    

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 13:00 hod.   

Ukončení: 13:25 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
32. Návrh na odvolání člena komise 
33. Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2020 
34. Informace o změně úrokové sazby na účtu vedeném u České spořitelny, a.s.  
35. Dodatek č. 1 - VZ .18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ 

Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část MŠ Mitušova 4"  
 

 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská - zahájila 28. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
Z jednání omluvila starostu Bc. Martina Bednáře a uvedla, že zápis a usnesení společně s ní 
podepíše místostarosta Mgr. Jan Dohnal. 
 
Zeptala 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. 
 
Předložila program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 35.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0082/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 41/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1585/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0083/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 42/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1586/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0042/19 

Vzorové dohody o ukon čení smluv o poskytnutí pe čovatelských a odleh čovacích služeb 

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

Bylo přijato usnesení č. 1587/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0043/19 

Způsob vedení ú četnictví Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1588/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0044/19 

Smlouva o postoupení smlouvy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1589/RMOb-JIH/1822/28  
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Materiál č. 6 ODK/RMOb/0056/19 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 1590/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0057/19 

Návrh na schválení Metodického pokynu pro řízení činností p říspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1591/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0247/19 

Oprava zve řejněné Smlouvy o ode čítací a rozú čtovací služb ě v registru smluv 

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

Bylo přijato usnesení č. 1592/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0248/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 1593/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0252/19 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1594/RMOb-JIH/1822/28  
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Materiál č. 11 OBH/RMOb/0258/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 1595/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0263/19 

Návrh na vy řazení neupot řebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1596/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0261/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova a Rodimcevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1597/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0304/19 

Záměr na pronájem, stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra  
Četyny 

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

Bylo přijato usnesení č. 1598/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0373/19 

Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Pavlovova x Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 1599/RMOb-JIH/1822/28  

 
 



            Strana 5/9  
 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0376/19 

Zřízení věcného b řemene - 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. 1600/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0377/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1601/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0378/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1602/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0379/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1603/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0380/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1604/RMOb-JIH/1822/28 
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Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0382/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1605/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0383/19 

Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 1606/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0385/19 

Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavebním z áměrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 1607/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 24 OSR/RMOb/0022/19 

Přijetí dotace Opera čního programu Zam ěstnanost pro projekt Sociální pracovník ve škole 

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

Bylo přijato usnesení č. 1608/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 25 INV/RMOb/0057/19 

Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 1609/RMOb-JIH/1822/28  
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Materiál č. 26 INV/RMOb/0058/19 

Investi ční záměry č. 8-11/2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1610/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0249/19 

Zrušení zadávacího řízení (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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1611/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0250/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 93.19 „Poskytování slu žby 
Senior expres (2020-2022)“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1612/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0242/19 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1613/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0248/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 97.19 
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Záb řeh - dokon čení” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1614/RMOb-JIH/1822/28  
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Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0247/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) - VZ 76.19 
„Nákup pr ůmyslových my ček“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1615/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 32 OPVO/RMOb/0038/19 

Návrh na odvolání člena komise 

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

Bylo přijato usnesení č. 1616/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 33 OFR/RMOb/0084/19 

Metodika pro sestavování návrhu rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1617/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 34 OFR/RMOb/0085/19 

Informace o zm ěně úrokové sazby na ú čtu vedeném u České spo řitelny, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1618/RMOb-JIH/1822/28  

 

Materiál č. 35 OSK/RMOb/0247/19 

Dodatek č. 1 - VZ .18 - „P řírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Špona rova, 
MŠ Zlepšovatel ů, MŠ F. Formana – 5. díl čí část MŠ Mitušova 4" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1619/RMOb-JIH/1822/28  
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Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončila Mgr. Dagmar Hrabovská 28. schůzi 
rady. 
 
Usnesení z 28. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1585/RMOb-JIH/1822/28 
do čísla usnesení 1619/RMOb-JIH/1822/28 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 01.10.2019  
 
 
 
Bc. Martin Bednář    
starosta  
  
v z. Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka  
 
 
Mgr. Jan Dohnal    …………………………………. 
místostarosta 


