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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 32. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 14.11.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář    

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:19 hod.   

Ukončení: 10:45 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
63.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 

Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor 
před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 

64.  Založení společenství vlastníků Klegova 21 
65.  Návrh na uzavření smluvních vztahů k pozemkům v k. ú. Výškovice u Ostravy 
66.  Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 118.19 

„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 
67.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 

„Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 
68.  Zpráva komise (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“ 

69.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Volgogradská 

70.  Uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení pronajatého majetku 
71.  Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 
72.  Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 
73.  Schválení odpisového plánu pro rok 2020 příspěvkové organizace Technické služby 

Ostrava-Jih 
74.  Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-

Hrabůvka, pověření a zmocnění k uzavírání notářských zápisů 
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75.  Udělení souhlasu s umístěním reklamních ploch vně i uvnitř objektu na ulici Horní 81, 
O.-Dubina 

76.  Výpovědi z nájmu prostorů sloužících podnikání v objektu na ulici Horní 81, O.-
Dubina 

77.  Udělení souhlasu s umístěním reklamních ploch v objektu na ulici Charvátská 10, O.-
Výškovice,a v areálu přilehlého venkovního prostoru 

78.  Návrh rozpočtových opatření č. 52/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2019 

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

80.  Návrh na odvolání a jmenování členů/předsedy komisí rady 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

58.  Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na oddělený sběr a svoz odpadů vč. kontejnerů pro 
Technické služby Ostrava-Jih 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 32. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 
a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Z části jednání 
rady omluvil místostarostku Markétu Langrovou, která má pracovní povinnosti, ale v průběhu 
rady se dostaví. 
 
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 – 80, navrhl stáhnout z jednání materiál 
č. 58. 
 
Připomínky k  programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0107/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 51/2019 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. 1804/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0108/19 

Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019 p říspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1805/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0109/19 

Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30.09.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1806/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0106/19 

Informace o zm ěně sazebníku poplatk ů Sberbank CZ, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1807/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0105/19 

Návrh na z řízení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví na ú čtech Komer ční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1808/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0049/19 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 1809/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0051/19 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1810/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0055/19 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 1811/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0056/19 

Vypov ězení smlouvy o poskytování služeb elektronických ko munikací č. 19768933-D/1 

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

Bylo přijato usnesení č. 1812/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 10 SOC/RMOb/0057/19 

Vypov ězení smlouvy o uživatelské podpo ře k PC informa čnímu systému "Pe čovatelská služba" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1813/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 11 SOC/RMOb/0058/19 

Žádost o dofinancování služby pro ob čana Vašeho m ěsta pro rok 2019 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A) a vyškrtnout odstavce souhlasí 2) a 3). 

Hlasování o VARIANTĚ A a upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo 
se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1814/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 12 SOC/RMOb/0059/19 

Vypov ězení smlouvy o poskytování služeb elektronických ko munikací č. 19724491-D/1 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1815/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0286/19 

Žádosti o uzav ření smlouvy o nájmu (spole čném 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. 1816/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0295/19 

Souhlas pronajímatele s ubytováním cizince 

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

Bylo přijato usnesení č. 1817/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0296/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 1818/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0300/19 

Ubytovací místnosti v bytovém dom ě na ul. Hasi čská 366/3 v Ostrav ě-Hrabůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1819/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0301/19 

Odpisy pohledávek po zem řelých 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1820/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0302/19 

Odpisy pohledávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 1821/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 19 OPR/RMOb/0032/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - D. Z. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1822/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 20 OPR/RMOb/0033/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - Z. H. 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje, …s užíváním bytu č. 11 
(původně …s úžíváním…), na ulici Václava Jiřikovského (původně …Jiříkovského). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1823/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 21 OPR/RMOb/0034/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení L.T. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1824/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 22 OPR/RMOb/0035/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - M.A., P.A. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1825/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 23 OPR/RMOb/0036/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - A. H. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1826/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 24 OPR/RMOb/0037/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - I. B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1827/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 25 OSC/RMOb/0009/19 

Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku ze ps ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1828/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 26 OSC/RMOb/0010/19 

Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání ve řejného 
prostranství 

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

Bylo přijato usnesení č. 1829/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0386/19 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Z deňka Chalabaly 
a Vaňkova 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1830/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0390/19 

Ukon čení nájemní smlouvy dohodou a zám ěr na pronájem parkovacího stání v parkovacím 
objektu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1831/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0435/19 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, lokal ita ul. V. Ji řikovského x 
Fr. Formana 

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

Bylo přijato usnesení č. 1832/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0437/19 

Pronájem pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1833/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0439/19 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 

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

Bylo přijato usnesení č. 1834/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0440/19 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1835/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0441/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ji čínská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1836/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0443/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem, výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Podhájí 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) souhlasí, … stavby sjezdu k rodinnému 
domu na části pozemku… (z usnesení vypadlo slovo domu). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1837/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0444/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. 29. dubn a 

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

Bylo přijato usnesení č. 1838/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0446/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 10 

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

Bylo přijato usnesení č. 1839/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0447/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 6 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1840/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0448/19 

Záměr na pronájem, stanovisko ke sm ěně částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Špillarova 

Bc. Bednář – informace ke směně pozemků.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1841/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0449/19 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám garáží 
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. 1842/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0450/19 

Záměr na výp ůjčku pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1843/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0451/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

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

Bylo přijato usnesení č. 1844/RMOb-JIH/1822/32  
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Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0455/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Jugoslávská 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1845/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 43 OPVO/RMOb/0044/19 

Návrh na stanovení termín ů zasedání ZMOb a sch ůzí RMOb na 1. pololetí 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1846/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 44 INV/RMOb/0066/19 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 47.19 - Parkovišt ě ul.P.Lumumby 

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

Bylo přijato usnesení č. 1847/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 45 INV/RMOb/0069/19 

VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních tera s při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1848/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 46 INV/RMOb/0070/19 

Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 1849/RMOb-JIH/1822/32  
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Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0260/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (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. 1850/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0273/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 102.19 
„Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1851/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0274/19 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1852/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0275/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 109.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Rez kova 14, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1853/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0277/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 110.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Celková rekonstrukce MŠ Gav lase 12A, Ostrava-Dubina" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1854/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0278/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  114.19 
„Provád ění zámečnických a sklená řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář - nová příloha k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1855/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0281/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  106.19 
„Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Koša ře” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1856/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0282/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 98.19 
„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrav a - Hrabůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1857/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0283/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (otev řené řízení, nadlimitní ve řejná zakázka 
na služby) – VZ 93.19 „Poskytování služby Senior ex pres (2020-2022)” 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1858/RMOb-JIH/1822/32  
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Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0284/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  117.19 
„Provád ění klempí řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1859/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 57 ODK/RMOb/0066/19 

Návrh na uzav ření smlouvy o čišt ění uli čních vpustí se spole čností Ostravské komunikace, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1860/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 58 OSR/RMOb/0025/19 

Dotace OPŽP – Dodávka vozidla na odd ělený sb ěr a svoz odpad ů vč. kontejner ů pro Technické 
služby Ostrava-Jih 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 59 OSR/RMOb/0026/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Regenerace síd lišt ě Hrabůvka - 1. etapa, Nám ěstí Ostrava-
Jih" v rámci programu Regenerace ve řejných prostranství na sídlištích 

Bc. Bednář - nová důvodová zpráva k materiálu.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1861/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 60 OSK/RMOb/0283/19 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 64, p říspěvkovou 
organizaci 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1862/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 61 OSK/RMOb/0284/19 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1863/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 62 OSK/RMOb/0285/19 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-Dubina, Františka 
Formana 45, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1864/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0276/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou, Ostrava-
Hrabůvka“ 

Bc. Bednář - návrh na změnu v hodnotící komisi, Bc. Zdeňka Hűbnera, MBA, místostarostu 
obvodu nahradit Ing. Hanou Staňkovou z odboru investičního (z náhradníků). 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 1865/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 64 OMJ/RMOb/0460/19 

Založení spole čenství vlastník ů Klegova 21 

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

Bylo přijato usnesení č. 1866/RMOb-JIH/1822/32  
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Materiál č. 65 OMJ/RMOb/0453/19 

Návrh na uzav ření smluvních vztah ů k pozemk ům v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1867/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0285/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 118.19 
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkovišt ě na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 

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

Bc. Bednář – hlasoval pro, ale nefungovalo hlasovací zařízení. 

Bylo přijato usnesení č. 1868/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0287/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19  „Dodávka 
1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 

Bc. Hűbner, MBA  - doplnit seznam oslovených dodavatelů, IČO 25832310, IČO 47676973, 
IČO 27567575, IČO 60792604, IČO 25390121, IČO 45789584. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1869/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0288/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  104.19 „Provád ění 
instalatérských a topená řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Hűbner, MBA - informace není ve střetu zájmů. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1870/RMOb-JIH/1822/32  
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Materiál č. 69 OMJ/RMOb/0387/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemcích v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1871/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 70 OBH/RMOb/0289/19 

Uzavření smlouvy o odpisování technického zhodnocení pro najatého majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1872/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 71 OBH/RMOb/0291/19 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 1873/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 72 OSK/RMOb/0288/19 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1874/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 73 ODK/RMOb/0067/19 

Schválení odpisového plánu pro rok 2020 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. 1875/RMOb-JIH/1822/32 
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Materiál č. 74 OBH/RMOb/0298/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka, 
pov ěření a zmocn ění k uzavírání notá řských zápis ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 1876/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 75 OBH/RMOb/0305/19 

Udělení souhlasu s umíst ěním reklamních ploch vn ě i uvnit ř objektu na ulici Horní 81, O. -
Dubina 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1877/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 76 OBH/RMOb/0306/19 

Výpov ědi z nájmu prostor ů sloužících podnikání v objektu na ulici Horní 81, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 1878/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 77 OBH/RMOb/0304/19 

Udělení souhlasu s umíst ěním reklamních ploch v objektu na ulici Charvátská 10, O.-
Výškovice,a v areálu p řilehlého venkovního prostoru 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 1879/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 78 OFR/RMOb/0111/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 52/2019 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. 1880/RMOb-JIH/1822/32  
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Materiál č. 79 INV/RMOb/0071/19 

VZ 39.19 Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatel ů 34,36,38,40, 
Ostrava-Hrab ůvka 

Ing. Tichánková – návrh na úpravu usnesení, do usnesení doplnit sídlo společnosti – 
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1881/RMOb-JIH/1822/32  

 

Materiál č. 80 OPVO/RMOb/0045/19 

Návrh na odvolání a jmenování členů/předsedy komisí rady 

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

Bylo přijato usnesení č. 1882/RMOb-JIH/1822/32 

Bc. Bednář – omluvil místostarostku Markétu Langrovou z celého jednání rady, které 
se pravděpodobně protáhlo jednání, proto nemohla dorazit na dnešní radu.   

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti  
 
Mgr. Dohnal - návrh na revokaci hlasování u usnesení materiálu č. 11, navrhl hlasovat 
o variantě B) v souladu s rozhodnutím příslušné komise. 
 
Na jednání rady se dostavila místostarostka Markéta Langrová. 
 
Bc. Bednář - návrh na revokaci hlasování usnesení u materiálu č. 11. 

Hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě B). 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení hlasovalo pro 8, proti 1, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1814/RMOb-JIH/1822/32  
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Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 32. schůzi rady. 
 
Usnesení z 32. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1804/RMOb-JIH/1822/32  
do čísla usnesení 1882/RMOb-JIH/1822/32 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 15.11.2019  
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………… 
starosta   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarosta 


