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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 29. schůze rady městského obvodu 
konané dne 17.10.2019 

 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář    

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

90. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 98.19 

„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“ 

91. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, 

příspěvkovou organizaci 

92. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Mgr. Dagmar Hrabovská, Mgr. Jan Dohnal 

93. Uzavření smlouvy - centrální nákup - (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - 

„Provádění revizí elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů 

dle ČSN“ 

94. Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou 

organizaci Technické služby Ostrava-Jih a uzavření smlouvy o dodávce se společností 

Asseco Solutions, a.s. 

95. Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-

Hrabůvka" 

96. Revokace usnesení, zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání 

v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

97. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih 

98. Návrh rozpočtového opatření č. 45/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 

2019 
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Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

ODK/RMOb/0062/19 Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí 

OVZ/RMOb/0253/19 Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 94.19 „Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části 

fasády, Ostrava-Jih“ 

OMJ/RMOb/0389/19 Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, 

Zimmlerova 

 

 
 

Bc. Martin Bednář - zahájil 29. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 

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

 

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 – 98, navrhl stáhnout z jednání materiály 

č. 48, 57, 67. 

 

Připomínky k  programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0093/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 44/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1630/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0092/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení – nadpis, … městským obvodem Ostrava-Jih. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1631/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 3 OFR/RMOb/0090/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické sluţby Ostrava-Jih, 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení – odst. 1), … se sídlem Kpt. Vajdy… 

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

Bylo přijato usnesení č. 1632/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0045/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1633/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0046/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1634/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0047/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1635/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0048/19 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1636/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 8 OSR/RMOb/0021/19 

Přijetí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky pro projekty Přírodní 
zahrada – Zelená učebna, Síla Ţivlů, Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova, V rytmu Ţivlů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1637/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 9 OHS/RMOb/0018/19 

Vyřazení majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1638/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 10 INV/RMOb/0059/19 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 34.19 - Výstavba osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 
74 a Horní 29, Ostrava - Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1639/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 11 INV/RMOb/0060/19 

VZ 43.19 Prostor pro všechny - Dodatek č.1 

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

Bylo přijato usnesení č. 1640/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0270/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1641/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 13 OSK/RMOb/0269/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1642/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0240/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení - odst. 1) schvaluje, 2. odrážka a odst. 2) 

schvaluje, 2. odrážka, IČO 70631751. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1643/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0243/19 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro ţáky základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1644/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0246/19 

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1645/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 17 OSK/RMOb/0251/19 

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodě Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1646/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0252/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1647/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0255/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1648/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0254/19 

Přerušení činnosti školních druţin při základních školách 

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

Bylo přijato usnesení č. 1649/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0256/19 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1650/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 22 OSK/RMOb/0257/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1651/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0258/19 

Stanovisko k bilingvní výuce v Základní škole Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1652/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0259/19 

Aktualizace projektových fichí MAP 

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

Bylo přijato usnesení č. 1653/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0260/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1654/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 26 OSK/RMOb/0261/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1655/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 27 OSK/RMOb/0262/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1656/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 28 OSK/RMOb/0263/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1657/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0264/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1658/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 30 OSK/RMOb/0265/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1659/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 31 OSK/RMOb/0266/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1660/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 32 OSK/RMOb/0267/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1661/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 33 OSK/RMOb/0268/19 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1662/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0261/19 

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

p. Langrová – návrh na úpravu usnesení – odst. 1) rozhodla, bod 4., … Václava 

Jiřikovského 150/5… 

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

Bylo přijato usnesení č. 1663/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0265/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

p. Langrová – návrh na úpravu usnesení – odst. 1) bere na vědomí, část 2., …k přihláškám 

do výběrového řízení na pronájem bytů… 

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

Bylo přijato usnesení č. 1664/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 36 OBH/RMOb/0267/19 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1665/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 37 OBH/RMOb/0268/19 

Vyčlenění bytové jednotky v bytovém domě na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 
a změna jejího účelu uţívání 

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

Bylo přijato usnesení č. 1666/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0269/19 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem prostoru slouţícího podnikání na ulici 
Čujkovova 1706/3, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1667/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 39 OBH/RMOb/0271/19 

Sleva z nájmu za garáţové staní v bytovém domě na ulici Františka Formana 277/28, Ostrava-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1668/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 40 OBH/RMOb/0264/19 

Dodatek č. 1 ke smlouvě na servis a opravy výtahů v bytových domech 

p. Langrová – návrh na úpravu usnesení – odst. 1) rozhodla, … o uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě…, IČO 29393728…, je součástí pozemku p.č.st. 1182 v k.ú. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1669/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0260/19 

Pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu na ulici Svornosti bez č.p., Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1670/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0279/19 

Pronájem bytů neziskové organizaci Charita Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 1671/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0275/19 

Ţádost o poskytnutí slevy na pachtovném za pacht prostor slouţících podnikání v objektu 
na ulici Čujkovova 40a, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1672/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 44 OBH/RMOb/0277/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostor slouţících podnikání v objektu bez č.p. v lokalitě ulice 
J. Matušky, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1673/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 45 ODK/RMOb/0058/19 

Ţádost o souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 1674/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 46 ODK/RMOb/0060/19 

Řád veřejného pohřebiště v Ostravě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1675/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 47 ODK/RMOb/0061/19 

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa a vzorová dohoda o ukončení smlouvy o nájmu 
hrobového místa 

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

Bylo přijato usnesení č. 1676/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 48 ODK/RMOb/0062/19 

Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 49 ODK/RMOb/0063/19 

Smlouva o dílo - Novoroční ohňostroj 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1677/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0259/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 102.19 
„Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1678/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0251/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) - VZ 69.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů 
sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 
3022/11 Ostrava-Bělský Les" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1679/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0258/19 

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" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1680/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0178/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS 
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1681/RMOb-JIH/1822/29 

 

 

 

 

 

 

 



            Strana 14/23 
 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0252/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 95.19 „Renovace 
kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1682/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0255/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na sluţby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1683/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0257/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) - VZ 73.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů 
sklepních prostor, oprava střechy a výměna oken bytových domů Fr. Formana 55, 57, Ostrava-
Dubina” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1684/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0253/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 94.19 „Zateplení kina 
Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 
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Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0262/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka na sluţby) - 
VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inţenýrsko-investorská činnost a stavebně technický 
dozor investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1685/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0179/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1686/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0414/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 21 

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

Bylo přijato usnesení č. 1687/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0309/19 

Zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1688/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0355/19 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pospolitá 

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

Bylo přijato usnesení č. 1689/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 63 OMJ/RMOb/0372/19 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Abramovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1690/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 64 OMJ/RMOb/0381/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1691/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 65 OMJ/RMOb/0384/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krokova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1692/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 66 OMJ/RMOb/0388/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1693/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 67 OMJ/RMOb/0389/19 

Pronájem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Javůrkova, Zimmlerova 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 
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Materiál č. 68 OMJ/RMOb/0391/19 

Záměr na pronájem a záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1694/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 69 OMJ/RMOb/0392/19 

Záměr na pronájem a záměr prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Zámku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1695/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 70 OMJ/RMOb/0393/19 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Šeříková 

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

Bylo přijato usnesení č. 1696/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 71 OMJ/RMOb/0394/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 1697/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 72 OMJ/RMOb/0396/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova a ul. Markova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1698/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 73 OMJ/RMOb/0397/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1699/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 74 OMJ/RMOb/0398/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1700/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 75 OMJ/RMOb/0399/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Alejnikovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1701/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 76 OMJ/RMOb/0400/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 80 

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

Bylo přijato usnesení č. 1702/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 77 OMJ/RMOb/0401/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská - restaurační 
zahrádka 

Bc. Bednář – žádost na OMJ, při žádosti o umísťování reklamní plochy poskytnout 

žadatelům nařízení města, popř. zaslat všem nájemcům zahrádek toto nařízení. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1703/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 78 OMJ/RMOb/0402/19 

Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Na Drahách x 
Samaritánská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1704/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 79 OMJ/RMOb/0403/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1705/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 80 OMJ/RMOb/0404/19 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garáţemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1706/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 81 OMJ/RMOb/0405/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 1707/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 82 OMJ/RMOb/0406/19 

Stanovisko k záměru prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Paseky 

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

Bylo přijato usnesení č. 1708/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 83 OMJ/RMOb/0407/19 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 2456 

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

Bylo přijato usnesení č. 1709/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 84 OMJ/RMOb/0408/19 

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1710/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 85 OMJ/RMOb/0409/19 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1711/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 86 OMJ/RMOb/0410/19 

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1712/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 87 OMJ/RMOb/0411/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - sluţebnosti na části pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1713/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 88 OMJ/RMOb/0412/19 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Krylovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1714/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 89 OMJ/RMOb/0413/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana 

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

Bylo přijato usnesení č. 1715/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 90 OVZ/RMOb/0265/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 98.19 
„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1716/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 91 OSK/RMOb/0273/19 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1717/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 92 OPVO/RMOb/0039/19 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Mgr. Dagmar Hrabovská, Mgr. Jan Dohnal 

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

Bylo přijato usnesení č. 1718/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 93 OVZ/RMOb/0263/19 

Uzavření smlouvy - centrální nákup - (veřejná zakázka malého rozsahu na sluţby) - „Provádění 
revizí elektrického nářadí, elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1719/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 94 ODK/RMOb/0059/19 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou 
organizaci Technické sluţby Ostrava-Jih a uzavření smlouvy o dodávce se společností Asseco 
Solutions, a.s. 

Bc. Hűbner, MBA – návrh na úpravu usnesení – odst. 1) rozhodla, …s podáním 

softwarového produktu… 

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

Bylo přijato usnesení č. 1720/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 95 OBH/RMOb/0282/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka" 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení – odst. 1) revokuje, … usnesení č…. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1721/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 96 OBH/RMOb/0274/19 

Revokace usnesení, zveřejnění záměru na pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1722/RMOb-JIH/1822/29 
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Materiál č. 97 OSK/RMOb/0244/19 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1723/RMOb-JIH/1822/29 

 

Materiál č. 98 OFR/RMOb/0097/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 45/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1724/RMOb-JIH/1822/29 

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záleţitosti 

 

Mgr. Dohnal – návrh na jmenování PaedDr. Klímové, MBA členkou školské rady, připravit 

do příští rady 

 

PaedDr. Klímová, MBA – omluva své účasti na 30. RMOb dne 24.10.2019 

 

 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 29. schůzi rady. 

 

 

Usnesení z 29. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1630/RMOb-JIH/1822/29 

do čísla usnesení 1724/RMOb-JIH/1822/29 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Renata Štroblíková  ………………………………… 

Dne: 17.10.2019  

 

 

 

Bc. Martin Bednář    ………………………………… 

starosta  

  

 

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

místostarostka 


