
            Strana 1/11 
 

Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 31. schůze rady městského obvodu 
konané dne 31.10.2019 

 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář    

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:30 hod.   

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

40. Pronájem prostorů sloužících podnikání v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matušky, 

O.-Dubina 

41. Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se 

bude konat 21.11.2019 

42. Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-jih č. 1754/RMOb-JIH/1822/30 

ze dne 24.10.2019, pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. 

Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 

43. Návrh na odvolání předsedy komise 

 

 
Bc. Bednář - zahájil 31. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 

a usnesení společně s ním podepíše místostarosta 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 – 43. 

 

Připomínky k  programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0102/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 49/2019 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. 1760/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0100/19 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden - září 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1761/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0103/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1762/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0101/19 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku 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. 1763/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 5 OPVO/RMOb/0041/19 

Návrh na zahraniční pracovní cestu (Slovensko) - Bc. Bednář, Ing. Tichánková, Ing. Šimík, 
Bc. Hűbner 

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

Bylo přijato usnesení č. 1764/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 6 OPVO/RMOb/0030/19 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb k 30.09.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1765/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 7 OSR/RMOb/0024/19 

Dotace MSK - Stárnout zdravě a aktivně 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, odst. 3) schvaluje „předfinancování 

a spolufinancování projektu…“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1766/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 8 OSR/RMOb/0023/19 

Dotace MSK - Poznávací zájezdy pro seniory 2020 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, odst. 3) schvaluje „předfinancování 

a spolufinancování projektu…“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1767/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0054/19 

Ţádost o poskytnutí účelové dotace 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1768/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 10 OPR/RMOb/0031/19 

Stíţnost na bezpečnostní situaci u tramvajové zastávky HD Hlubina 

Bc. Bednář – informace o novém znění stávající přílohy. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1769/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 11 OPR/RMOb/0030/19 

ţádost o uzavření splátkového kalendáře K.M. 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A) usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1770/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 12 INV/RMOb/0064/19 

Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, 
Ostrava-Jih“ - dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 1771/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 13 INV/RMOb/0065/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu na ul.Zlepšovatelů 34,36,38,40, 
Ostrava-Hrabůvka 

Bc. Hűbner, MBA – žádost o projednání s projektantem původní zaměření na místě, jak 

vznikly vícenáklady – vícenáklady by měl nést projektant nebo se na nich podílet 

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

Bylo přijato usnesení č. 1772/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 14 OSK/RMOb/0282/19 

Předání projektové dokumentace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1773/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0281/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1774/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0280/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1775/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0277/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 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. 1776/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0276/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 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. 1777/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 19 OSK/RMOb/0275/19 

Uloţení odvodu finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele 
z důvodu porušení rozpočtové kázně 

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

Bylo přijato usnesení č. 1778/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0272/19 

Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1779/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0271/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1780/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0359/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Staňkova 

Bc. Hűbner, MBA - dotaz na povolení stavebního záměru, děláme pro jednu zahradu, 

nezkomplikuje nám budoucnost, Ing. Miškaříková vysvětlení k dotazu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1781/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0424/19 

Zřízení věcného břemene – sluţebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1782/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0426/19 

Dohoda o úhradě za bezesmluvní uţívání pozemku pod garáţí v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1783/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0427/19 

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. 1784/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0428/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1785/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0429/19 

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

Mgr. Hrabovská - dotaz na cenu pozemků, které jsou určeny k užívání zahrady, proč je 

rozdíl v cenách, Ing. Miškaříková vysvětlení dotazu  

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

Bylo přijato usnesení č. 1786/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0431/19 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáţe v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1787/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0434/19 

Prodej nemovité věci - bytové jednotky v k.ú. Hrabůvka, ul. Klegova č.or. 21 

Bc. Hűbner, MBA - cena v rámci výběrového řízení vychází ze znaleckého posudku, dodat 

znalecký posudek jako dodatečnou přílohu materiálu, dotaz na počet přihlášených zájemců, 

v případě opakování, je možnost, že se přihlásí více zájemců, Ing. Miškaříková zodpovězení 

dotazů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1788/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0438/19 

Pověření člena rady městského obvodu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1789/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0281/19 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1790/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 32 OBH/RMOb/0287/19 

Volné byty v bytových domech na ul. Čujkovova 1715/23, Čujkovova 1719/31 
a Čujkovova 1737/32 v Ostravě-Zábřehu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 1791/RMOb-JIH/1822/31 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0290/19 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 1792/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0292/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1793/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0293/19 

Neprodlouţení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 1794/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0269/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na sluţby) - VZ 87.19 „Rajonové 
čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava-Jih v roce 2020“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1795/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0271/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – 
VZ 105.19 „Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1796/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0270/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 107.19 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1797/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0272/19 

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. 1798/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 40 OBH/RMOb/0285/19 

Pronájem prostorů slouţících podnikání v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matušky, O.-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1799/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 41 OPVO/RMOb/0042/19 

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 21.11.2019 

Bc. Bednář - návrh na doplnění materiálu do programu: Návrh na uzavření smluvních vztahů 

k pozemkům v k. ú. Výškovice u Ostravy 

Mgr. Dohnal - návrh na doplnění materiálu do programu: Podání žádosti o dotaci pro projekt 

"Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, Náměstí Ostrava-Jih" v rámci programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích 

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

Bylo přijato usnesení č. 1800/RMOb-JIH/1822/31 
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Materiál č. 42 OBH/RMOb/0297/19 

Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-jih č. 1754/RMOb-JIH/1822/30 ze dne 
24.10.2019, pronájem prostoru slouţícího podnikání v objektu k bydlení na ul. 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 1801/RMOb-JIH/1822/31 

 

Materiál č. 43 OPVO/RMOb/0043/19 

Návrh na odvolání předsedy komise 

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

Bylo přijato usnesení č. 1802/RMOb-JIH/1822/31 

 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 31. schůzi rady. 

 

Usnesení z 31. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1760/RMOb-JIH/1822/31 

do čísla usnesení 1802/RMOb-JIH/1822/31 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

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

Dne: 01.11.2019  

 

 

Bc. Martin Bednář    ………………………………… 

starosta   

 

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

místostarostka 


