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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 30. mimo řádné sch ůze rady m ěstského 
obvodu konané dne 01.12.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 7   

Omluveno: 2   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 13:00 hod.   

Ukončení: 13:30 hod.   

 
 
Bc. Bednář - zahájil 30. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih , z jednání 
rady omluvil PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA a Bc. Janu Hellerovou, konstatoval, že rada je 
usnášení schopna. 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 – č. 7. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 1 TAJ/RMOb/0005/20 

Zásady realizace participativního rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3694/RMObM-JIH/1822/30  
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Materiál č. 2 OVZ/RMOb/0232/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  83.20 „Stavební práce 
v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3695/RMObM-JIH/1822/30  

 

Materiál č. 3 OVZ/RMOb/0235/20 

Vylou čení vybraného dodavatele u díl čí části 4 (podlimitní ve řejná zakázka na služby) 
– VZ 50.20 „Provád ění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3696/RMObM-JIH/1822/30  

 

Materiál č. 4 ODK/RMOb/0074/20 

Návrh na uzav ření kupní smlouvy za ú čelem po řízení důlních vozík ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3697/RMObM-JIH/1822/30  

 

Materiál č. 5 INV/RMOb/0063/20 

Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení na akci 
zpracování PD "Úprava prostoru p řed kostelem v Záb řehu" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3698/RMObM-JIH/1822/30  

 

Materiál č. 6 INV/RMOb/0064/20 

Odsouhlasení Smlouvy o uzav ření budoucích smluv o p řipojení odb ěrných elektrických za řízení 
k distribu ční soustav ě jež zajistí možnost napájení do NN nap ětové soustavy pro stavbu 
Rekonstrukce podchodu Tylova, Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3699/RMObM-JIH/1822/30  
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Materiál č. 7 OFR/RMOb/0100/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 46/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3700/RMObM-JIH/1822/30  

 

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

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 30. mimořádnou 
schůzi rady. 
 

Usnesení z 30. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usn. 3694/RMObM-JIH/1822/30 
do č. usn. 3700/RMObM-JIH/1822/30 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 02.12.2020      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta  
  
 
 
   
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka    


