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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 30. schůze rady městského obvodu 
konané dne 24.10.2019 

 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář    

Přítomno: 7   

Omluveno: 2   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 9:25 hod.   

Ukončení: 9:40 hod.   

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

28. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 94.19 

„Zateplení kina Luna - revitalizace podhledu SZ části fasády, Ostrava-Jih“ 

29. Rezignace a jmenování člena školské rady při Základní škole a mateřské škole 

Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace 

30. Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí 

31. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 

1710/11, Ostrava-Zábřeh 

32. Návrh rozpočtových opatření č. 47/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2019 

33. Návrh rozpočtového opatření č. 48/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2019 

34. Dodatek č. 1 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova, 

MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 2. dílčí část MŠ Tarnavova" 

35. Dodatek č. 2 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , 

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

36. Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

14.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, ul. Jugoslávská 
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Bc. Bednář - zahájil 30. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 

a usnesení společně s ním podepíše místostarosta Mgr. Jan Dohnal. Z jednání rady omluvil 

PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA a místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou. 

 

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 – 36, navrhl stáhnout z jednání materiál 

č. 14. 

 

Připomínky k  programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0091/19 

Návrh na změnu smluvních dokumentů souvisejících s vedením účtů v České národní bance 

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

Bylo přijato usnesení č. 1725/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0095/19 

Návrh na schválení Metodického pokynu pro příspěvkové organizace pro oblast účetnictví 
a ekonomiky 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) ruší „… s účinností od 01.01.2020“. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1726/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0094/19 

Návrh na zřízení hlavní inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek 
a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1727/RMOb-JIH/1822/30 
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Materiál č. 4 OFR/RMOb/0096/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 46/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1728/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 5 OSC/RMOb/0008/19 

Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 

Bc. Bednář – návrh vyřadit z důvodové zprávy a Přílohy č. 2 akci Letní kina a zařadit pouze 

akci Slavnosti obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1729/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 6 OHS/RMOb/0019/19 

Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1730/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0052/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních sluţeb - plnění usnesení č. 0234/7 

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

Bylo přijato usnesení č. 1731/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0064/19 

Návrh na uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky "Výstavba chodníků 
u Ostravar arény, ul. Starobělská" a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím 
osobám 

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

Bylo přijato usnesení č. 1732/RMOb-JIH/1822/30 
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Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0415/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1733/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0416/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1734/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0418/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

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

Bylo přijato usnesení č. 1735/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0419/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1736/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0420/19 

Nabytí darem stavby na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1737/RMOb-JIH/1822/30 
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Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0421/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Jugoslávská 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0422/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbám garáţí 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1738/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0272/19 

Úprava smluvních vztahů na prostory v objektu na ulici Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1739/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0278/19 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem prostoru slouţícího podnikání na ulici 
Rodimcevova 2055/25, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1740/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0280/19 

Udělení souhlasu s umístěním sídla podnikající fyzické osoby v bytovém domě na ul. Jubilejní 
301/37, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1741/RMOb-JIH/1822/30 
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Materiál č. 19 OBH/RMOb/0283/19 

Pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu na ulici Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1742/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0284/19 

Ţádost o povolení stavebních úprav v objektu V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1743/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 21 INV/RMOb/0061/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Abramovova 14, Ostrava-Zábřeh - 
dodatek č. 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 1744/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 22 INV/RMOb/0062/19 

Zateplení obvodového pláště, půdy, sklepů a oprava střechy Smirnovova 1, Ostrava-Zábřeh - 
dodatek č. 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 1745/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0266/19 

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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1746/RMOb-JIH/1822/30 
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Materiál č. 24 OVZ/RMOb/0267/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 92.19 
„Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1747/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0264/19 

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 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1748/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0234/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 104.19 
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1749/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 27 OPVO/RMOb/0040/19 

Návrh na poskytnutí peněţitého plnění občanům 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1750/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0268/19 

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

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě C. 
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Hlasování o VARIANTĚ C) usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1751/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0274/19 

Rezignace a jmenování člena školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1752/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 30 ODK/RMOb/0065/19 

Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí 

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

Bylo přijato usnesení č. 1753/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0288/19 

Pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1754/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 32 OFR/RMOb/0098/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 47/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1755/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 33 OFR/RMOb/0104/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 48/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1756/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 34 OSK/RMOb/0279/19 

Dodatek č. 1 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 2. dílčí část MŠ Tarnavova" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1757/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 35 OSK/RMOb/0278/19 

Dodatek č. 2 - VZ 122.18 - „Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova , MŠ Šponarova, 
MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana – 5. dílčí část MŠ Mitušova 4" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1758/RMOb-JIH/1822/30 

 

Materiál č. 36 OFR/RMOb/0099/19 

Návrh na změny rozpočtů na rok 2019, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1759/RMOb-JIH/1822/30 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 30. schůzi rady. 

 

Usnesení z 30. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1725/RMOb-JIH/1822/30 

do čísla usnesení 1759/RMOb-JIH/1822/30 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 

Dne: 24.10.2019  

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………… 

starosta   

 

Mgr. Jan Dohnal    …………………………………. 

místostarosta 


