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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 33. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 28.11.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář    

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:10 hod.   

Ukončení: 10:50 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
90. Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
91. Žádost o splátkový kalendář - B.K. 
92. Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v pavilónu S1-Z v objektu V Zálomu 1, Ostrava-

Zábřeh" 
93. Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálního zařízení v budově A v objektu Volgogradská 

32A, Ostrava-Zábřeh" 
94. Stanovisko k prodeji, záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 

ul. Výškovická 
95. Dodatek č. 1 - VZ 68.19 - Stavba „Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27" 
96. Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 

konat 12.12.2019 
97. Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené 

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
44. Výzva objednatele k zahájení II. podzimního odstranění listí 
50. Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 33. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 
a usnesení společně s ním podepíše místostarosta Mgr. Jan Dohnal. Z jednání rady omluvil 
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou. 
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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 – 97, navrhl stáhnout z jednání materiály 
č. 44 a 50. 
 
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/0115/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 53/2019 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. 1886/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0112/19 

Návrh na zm ěnu rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
zřízené statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1887/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0113/19 

Návrh na zm ěny rozpo čtů na rok 2019 p říspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1888/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0114/19 

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. 1889/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 5 OHS/RMOb/0021/19 

Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění pro jednotku Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-
Zábřeh 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1890/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 6 OHS/RMOb/0020/19 

Smlouva o technické podpo ře s poskytovatelem VITA software 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová příloha k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1891/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 7 OSR/RMOb/0028/19 

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Regenerace síd lišt ě Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. 
Dr. Lukášové" v rámci programu Regenerace ve řejných prostranství na sídlištích 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová důvodová zpráva k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1892/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 8 OSR/RMOb/0027/19 

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

Bc. Bednář – na stůl předložena nová důvodová zpráva k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1893/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 9 OPR/RMOb/0038/19 

Smlouva o zajišt ění bezplatné právní poradny pro rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1894/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0248/19 

Změna a úplné zn ění zřizovací listiny Základní školy a mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, 
A.Ku čery 20, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1895/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0286/19 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1896/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0287/19 

Žádost o prominutí odvodu finan čních prost ředků Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, B řezinova 52, p říspěvková organizace 

Bc. Hűbner, MBA  – návrh na úpravu usnesení, pouze u varianty B, odst. 2) ukládá … IČO 
70978336, provést odvod finančních prostředků… (původně … IČO 70978336, příspěvkové 
organizaci provést odvod finančních prostředků… - duplicita v odstavci).  

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1897/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 13 OSK/RMOb/0289/19 

Změny zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy 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. 1898/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0290/19 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – AKADEMIA CZ, s.r.o., seminá ř na téma Paliativní pé če 
a léčba bolesti v podmínkách Moravskoslezského kraje 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1899/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0291/19 

Změna zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1900/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0292/19 

Poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti školství a vzd ělávání 
a kultury; volného času d ětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok  2020 
ze schváleného rozpo čtu roku 2020 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová příloha k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1901/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0293/19 

Přerušení provozu mate řských škol v m ěsíci prosinci 2019 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1902/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0294/19 

Souhlas s p řijetím daru pro Mate řskou školu Ostrava-Hrab ůvka, Adamusova 7, p říspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1903/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0295/19 

Stanovení platu ředitel ům příspěvkových organizací základních a mate řských škol a ředitelce 
Kulturního za řízení Ostrava-Jih z řízených statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem 
Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1904/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0296/19 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Výškovi ce, Srbská 2, p říspěvkové organizace 
do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 1905/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0297/19 

Převod sv ěřeného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1906/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 22 OSK/RMOb/0298/19 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy Ostrava-Dubina, Františk a Formana 45, p říspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1907/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0299/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 1908/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0300/19 

Souhlas s darováním hmotného majetku - dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí ú čelové 
dotace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1909/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0301/19 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 1910/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0299/19 

Žádost o prominutí poplatku z prodlení P. K. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1911/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0307/19 

Odpisy pohledávek po zem řelých 

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

Bylo přijato usnesení č. 1912/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0308/19 

Započtení vynaložených náklad ů za provedené stavební práce nájemci prostor slouží cích 
podnikání v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1913/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 29 OBH/RMOb/0309/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 1914/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 30 OBH/RMOb/0311/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostor ů sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 1492/5 5, 
Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1915/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0313/19 

Odpisy nedobytných pohledávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 1916/RMOb-JIH/1822/33  

 



            Strana 9/23  
 

Materiál č. 32 OBH/RMOb/0314/19 

Uvoln ění pozastávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 1917/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0315/19 

Převod majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 1918/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0317/19 

Uzavření dodatku k pachtovní smlouv ě na pacht prostoru na ulici Horní 287/81, O.-Dubina  

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

Bylo přijato usnesení č. 1919/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 35 SOC/RMOb/0053/19 

Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti sociální pé če 
pro rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1920/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 36 SOC/RMOb/0060/19 

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. 1921/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 37 SOC/RMOb/0061/19 

Žádost o poskytnutí finan čního daru 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1922/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 38 SOC/RMOb/0062/19 

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

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1923/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 39 SOC/RMOb/0063/19 

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. 1924/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 40 SOC/RMOb/0064/19 

Převod majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 1925/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 41 SOC/RMOb/0065/19 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, p říspěvková organizace 

Mgr. Dohnal – návrh na úpravu usnesení, z usnesení vyškrtnout odstavec č. 1) a ponechat 
pouze odstavec 2). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1926/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 42 ODK/RMOb/0068/19 

Návrh na odpis majetku evidovaného na ú čtu 042 0000 a vy řazení majetku evidovaného na ú čtu 
022 0700 

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

Bylo přijato usnesení č. 1927/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 43 ODK/RMOb/0069/19 

Ukon čení nájemních smluv uzav řených za ú čelem propagace formou tiskovin ve výv ěsních 
skříňkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 1928/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 44 ODK/RMOb/0070/19 

Výzva objednatele k zahájení II. podzimního odstran ění listí 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0395/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u 
Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1929/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0423/19 

Nabytí stavby v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1930/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0430/19 

Nabytí části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1931/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0433/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Hus arova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1932/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0436/19 

Prodej pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ven clíkova 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje, … správní poplatek za vklad 
práva… (původně … za vlad práva…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 1933/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0454/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 

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

Materiál stažen. (Došlo k technické chybě, přiděleno usnesení č. 1934/RMOb-JIH/1822/33) 
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Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0456/19 

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

Ing. Šimík - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1935/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0457/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde ňka Bára 

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

Bylo přijato usnesení č. 1936/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0458/19 

Souhlas s p řenecháním užívání pronajatých pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 1937/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0459/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1938/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0461/19 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul . Charvátská 

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

Bylo přijato usnesení č. 1939/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0462/19 

Návrh na výpov ěď smlouvy o nájmu nemovité v ěci – části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. J. Herolda 

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

Bylo přijato usnesení č. 1940/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0464/19 

Změna hodnoty p ředaného nemovitého majetku p říspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1941/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0465/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem, pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1942/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 59 OMJ/RMOb/0468/19 

Stanovisko k darování pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. St ředoškolská 

Ing. Šimík  - návrh na doplnění usnesení – …do vlastnictví Moravskoslezského kraje, 
IČO 70890692, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
dle důvodové zprávy. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1943/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0469/19 

Stanovisko k prodeji nesv ěřených částí pozemk ů v k.ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita 
ul. Výškovická 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1944/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0470/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 1945/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0471/19 

Návrh na uzav ření Dodatku č. 2 k nájemní smlouv ě 

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

Bylo přijato usnesení č. 1946/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 63 OMJ/RMOb/0472/19 

Návrh na odejmutí sv ěřeného pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1947/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 64 OMJ/RMOb/0475/19 

Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Václava Koša ře 

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

Bylo přijato usnesení č. 1948/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 65 OMJ/RMOb/0476/19 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 1949/RMOb-JIH/1822/33 

 

Materiál č. 66 OMJ/RMOb/0477/19 

Pronájem částí pozemk ů, v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jandova, Za Školou a Svazácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 1950/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 67 OMJ/RMOb/0479/19 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1951/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 68 OMJ/RMOb/0480/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 1952/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 69 OMJ/RMOb/0481/19 

Změna smluv o nájmu pozemk ů pod garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Rudná-
Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 1953/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 70 OMJ/RMOb/0482/19 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Píse čná a V Troskách 

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

Bylo přijato usnesení č. 1954/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 71 OMJ/RMOb/0483/19 

Záměr na pronájem garážového stání v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 1955/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 72 OMJ/RMOb/0484/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 1956/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 73 OMJ/RMOb/0485/19 

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. 1957/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0286/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.19 „Dodání 
nástaveb a náv ěsů pro pracovní stroje“ 

Bc. Hűbner, MBA  – návrh na doplnění uchazečů – IČO 27848361. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1958/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0289/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 119.19  „Vým ěna 
plynových nebo kombinovaných sporák ů v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1959/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 76 OVZ/RMOb/0291/19 

Rozhodnutí Ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže v řízení o rozkladu (zjednodušené 
podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 03.19 „Vývoz, vy čišt ění, návoz 
čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných písk ovištích, sv ěřených do správy m ěstského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1960/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 77 OVZ/RMOb/0292/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  105.19 „Vým ěna 
podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1961/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 78 OVZ/RMOb/0293/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 108.19  „Dodávka 
kancelá řského nábytku v roce 2020-2021” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1962/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 79 OVZ/RMOb/0294/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 115.19  „Dodávka 
sedacího nábytku v roce 2020-2021” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1963/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0295/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 

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

Bylo přijato usnesení č. 1964/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0296/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  121.19 
„Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1965/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0297/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 120.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Parkovišt ě u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostrav ě-Zábřehu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 1966/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 83 OVZ/RMOb/0298/19 

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. 1967/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 84 INV/RMOb/0072/19 

Dodatek č. 1 na VZ 79.19 Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 2 3, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1968/RMOb-JIH/1822/33  
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Materiál č. 85 INV/RMOb/0073/19 

Náměstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka - Dodatek č. 4 

Bc. Gemrotová – návrh na úpravu usnesení, posun lhůty u odstavce 2) rozhodla…prodloužit 
termín provedení díla o 2 týdny na 40 týdnů.  
 
Mgr. Mentlík - doplnění úpravy.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1969/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 86 INV/RMOb/0074/19 

VZ 39.19 Zateplení p ůdy, vým ěna st řešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatel ů 42, 44, 46, 48, 
Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 1970/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 87 INV/RMOb/0075/19 

Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosm onaut ů - dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 1971/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 88 INV/RMOb/0076/19 

Odpis nedokon čené investice 

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

Bylo přijato usnesení č. 1972/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 89 OPVO/RMOb/0047/19 

Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty - Bc. Martin Bedná ř, Ing. Otakar Šimík, Bc. Zden ěk Hűbner, 
MBA, Ing. Hana Tichánková 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1973/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 90 ODK/RMOb/0071/19 

Návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 1974/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 91 OBH/RMOb/0303/19 

Žádost o splátkový kalendá ř - B.K. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1975/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 92 OBH/RMOb/0321/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v pavilónu S1-Z v objekt u V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1976/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 93 OBH/RMOb/0322/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava sociálního za řízení v budov ě A v objektu Volgogradská 32A, 
Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1977/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 94 OMJ/RMOb/0492/19 

Stanovisko k prodeji, zám ěr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Výškovická 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 1978/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 95 OSK/RMOb/0303/19 

Dodatek č. 1 - VZ 68.19 - Stavba „Oprava hydroizolace MŠ Zle pšovatel ů 27" 

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

Bylo přijato usnesení č. 1979/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 96 OPVO/RMOb/0046/19 

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 12.12.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1980/RMOb-JIH/1822/33  

 

Materiál č. 97 ODK/RMOb/0076/19 

Návrh na odvolání ředitele p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih z řízené 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

Ing. Tichánková – zdůvodnění nesouhlasu s materiálem, lidský důvod, že před čtyřmi lety 
zakládali TSOJ, nebyli lidé, náplň, technika, ředitel byl vybrán v řádném výběrovém řízení 
a TSOJ se mu podařilo postavit tak, že na konci volebního období bylo hodnocení velmi 
dobré. Pragmatický důvod – stojíme na začátku zimního období, nemáme adekvátního 
nástupce a obává se, že by mohlo dojít k problémům se zimní údržbou. Ing. Janečka odvedl 
kus práce, zaslouží si poděkování. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1981/RMOb-JIH/1822/33  

Na jednání rady byl přizván Ing. Janečka. 
 
Bc. Bednář – poděkování za vznik TSOJ. Sdělil, že byl radou městského obvodu odvolán 
ze své funkce, přesto si zaslouží poděkování za činnost, kterou v této organizaci doposud 
vykonával.   
 
Ing. Janečka – vyjádření se ke spolupráci a fungování TSOJ, zhodnocení práce v této 
organizaci.  
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Bc. Bednář - poděkoval za vyjádření. 
 
Ing. Šimík – sdělení, že u materiálu č. 5 chtěl hlasovat pro. 
 
 
 
Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Bednář 33. schůzi rady. 
 
Usnesení z 33. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení  1886/RMOb-JIH/1822/33 
do čísla usnesení  1981/RMOb-JIH/1822/33  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:    02.12.2019    
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………… 
starosta   
 
Mgr. Jan Dohnal    …………………………………. 
místostarosta 


