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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 34. schůze rady městského obvodu 
konané dne 05.12.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

8. Odpis nedobytných pohledávek Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 

22. Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova  

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

34. Pronájem části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti na ul. U Studia    
v Ostravě-Zábřehu 

35. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu 

36. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 107.19 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

37. Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění ostrahy v domech s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Zábřeh, VZ 48.16 

38.  Revokace usnesení RMOb č. 1923/RMOb-JIH/1822/33, ze dne 28.11.2019 
39. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 128.19 

„Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, 
MŠ P. Lumumby 25" 

40. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
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41. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace   

42. Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 
43. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 122.19 

„Oprava stoupacího vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ 
44. Výpůjčka nebytového prostoru na ulicích Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 
45. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Čujkovova 1714/21, Ostrava-Zábřeh 
46. Schválení zápočtu proinvestovaných nákladů do nájemného - 29. dubna 259/33, Ostrava-

Výškovice 
47. Souhlas se stavebním záměrem, záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, ul. Lumírova 
48. Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
49. Stanovení platu řediteli Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
50. VZ 80.19 3 beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka 
51. Dodatek č. 1 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B 
52. Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
53. Návrh rozpočtových opatření č. 55/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2019 
54. Odvolání ředitelky Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace

 
 
Bc. Bednář - zahájil 34. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Z jednání omluvil 
místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou.  
 
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. 
 
Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
Předložil program schůze rady, navrhl předřadit materiály č. 53 a č. 54, dále projednat 
materiály č. 1 – 52, s tím, že materiály č. 8 a č. 22 budou z jednání staženy.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 53 OFR/RMOb/0120/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 55/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih narok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1982/RMOb-JIH/1822/34 
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Materiál č. 54 TAJ/RMOb/0021/19 

Odvolání ředitelky Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

Bc. Bednář – přečetl navržené znění usnesení. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1983/RMOb-JIH/1822/34 

 

Bc. Bednář – přizvat na schůzi rady Ing. Renátu Valerii Nešporek, Ph.D., MBA, oznámení 
o rozhodnutí rady. 

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA - vyjádření se k odvolání a zhodnocení práce 
v této příspěvkové organizaci. 

Bc. Bednář – poděkování za účast na radě a za práci ve prospěch příspěvkové organizace. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0117/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 54/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 1984/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0118/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, 
zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 1985/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0119/19 

Hodnocení kontrolní činnosti za rok 2019 a Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020 

Bc. Bednář – nová příloha k materiálu.  

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

Bylo přijato usnesení č. 1986/RMOb-JIH/1822/34 
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Materiál č. 4 SOC/RMOb/0066/19 

Vyčlenění nebytového prostoru na ul. Čujkovova 1719/31, Ostrava-Zábřeh, ze správy odboru 
sociální péče do správy odboru bytového a ostatního hospodářství 

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

Bylo přijato usnesení č. 1987/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 5 OHS/RMOb/0022/19 

Návrh na jmenování členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh pro rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 1988/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 6 OSR/RMOb/0020/19 

Přijetí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení pro projekt Regenerace sídliště Hrabůvka - 
2. etapa, Zeleň Savarin 

Mgr. Dohnal – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla … za podmínky souhlasu 
zastupitelstva města… 

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

Bylo přijato usnesení č. 1989/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0302/19 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 1990/RMOb-JIH/1822/34 
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Materiál č. 8 OSK/RMOb/0304/19 

Odpis nedobytných pohledávek Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0305/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 1991/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0306/19 

Převod svěřeného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 1992/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 11 ODK/RMOb/0072/19 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 

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

Bylo přijato usnesení č. 1993/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0316/19 

Pronájem bytů zvláštního určení 

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

Bylo přijato usnesení č. 1994/RMOb-JIH/1822/34 
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Materiál č. 13 OBH/RMOb/0318/19 

Žádost o splátkový kalendář M. D. 

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

Bylo přijato usnesení č. 1995/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0319/19 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 1996/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0486/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Mezicestí 

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

Bylo přijato usnesení č. 1997/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0487/19 

Zřízení věcného břemene - 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. 1998/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0478/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra Četyny 

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

Bylo přijato usnesení č. 1999/RMOb-JIH/1822/34 
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Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0489/19 

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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2000/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0491/19 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2001/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0432/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2002/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0062/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2003/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0493/19 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Materiál stažen. 

 



            Strana 8/15 
 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0495/19 

Pronájem garážového stání č. 5 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. 2004/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0496/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2005/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 25 INV/RMOb/0077/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů 50,52,54,56, 
Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2006/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 26 INV/RMOb/0078/19 

VZ 39.19 Zateplení půdy, výměna střešní krytiny bytového domu ul. Zlepšovatelů 58,60,62,64, 
Ostrava-Hrabůvka 

Bc. Hűbner, MBA – dotaz na uplatnění sankce vůči projektantovi. 

Mgr. Mentlík – pokud je na ně nárok, vždy se uplatňují. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2007/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0279/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 92.19 „Výměna 
umakartových bytových jader v bytovém domě Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“ 

 



            Strana 9/15 
 

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

Bylo přijato usnesení č. 2008/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0299/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 114.19 „Provádění 
zámečnických a sklenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2009/RMOb-JIH/1822/34 

 

Bc. Bednář – přizvat na schůzi rady Bc. Gemrotovou. 

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0300/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 117.19 „Provádění 
klempířských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-
Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2010/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0301/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2011/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0303/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 127.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 
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Bc. Bednář - nová příloha k materiálu, dotaz na rozdíl v přílohách, přizvat na schůzi rady 
Ing. Nogovou. 
 

Bc. Gemrotová – zdůvodnění rozdílu v příloze. 
 
Bc. Bednář – návrh na změnu v hodnotící komisi, místo Ing. Tichánkové navržen členem 
komise Ing. Šplíchal. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2012/RMOb-JIH/1822/34 

 
Bc. Bednář - návrh vrátit se k materiálu č. 30, revokace hlasování. 
Hlasování: 8:0:0 – schváleno. 
 
 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0301/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 124.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně, včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská“ 

Bc. Bednář – návrh na změnu v komisi – místo Ing. Tichánkové navržen členem komise 
Ing. Šplíchal. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2011/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0304/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 123.19 
„Výměna oken ZŠ V. Košaře 6” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2013/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0302/19 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 125.19 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“ 

Bc. Bednář – návrh na úpravu členů hodnotící komise, místo Ing. Tichánkové navržen 
Ing. Šplíchal. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2014/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 34 ODK/RMOb/0074/19 

Pronájem části vývěsní skříňky umístěné na veřejném pohřebišti na ul. U Studia v Ostravě-
Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2015/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 35 ODK/RMOb/0075/19 

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem části vývěsní skříňky umístěné 
na veřejném pohřebišti na ul. U Studia v Ostravě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2016/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0290/19 

Zpráva komise (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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2017/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 37 OBH/RMOb/0324/19 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění ostrahy v domech s pečovatelskou službou na ulici 
Horymírova 121, 123 a 125, Ostrava-Zábřeh, VZ 48.16 

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

Bylo přijato usnesení č. 2018/RMOb-JIH/1822/34 

 

 



            Strana 12/15 
 

Materiál č. 38 SOC/RMOb/0067/19 

Revokace usnesení RMOb č. 1923/RMOb-JIH/1822/33, ze dne 28.11.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2019/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0305/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 128.19 
„Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2020/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 40 OSK/RMOb/0307/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2021/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 41 OSK/RMOb/0308/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Horymírova 100, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2022/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 42 OSK/RMOb/0309/19 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 2023/RMOb-JIH/1822/34 
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Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0306/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 122.19 
„Oprava stoupacího vedení v bytovém domě Čujkovova 32“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2024/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 44 OBH/RMOb/0326/19 

Výpůjčka nebytového prostoru na ulicích Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2025/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 45 OBH/RMOb/0327/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici Čujkovova 1714/21, Ostrava-Zábřeh 

Bc. Hűbner, MBA, pí Langrová – diskuse k zachování klubu seniorů. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2026/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 46 OBH/RMOb/0330/19 

Schválení zápočtu proinvestovaných nákladů do nájemného - 29. dubna 259/33, Ostrava-
Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 2027/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0498/19 

Souhlas se stavebním záměrem, záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Lumírova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2028/RMOb-JIH/1822/34 
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Bc. Bednář – přizvat na schůzi rady Ing. Fukalovou. 

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0509/19 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

Bc. Bednář, Ing. Fukalová – diskuse k parkovišti, bude majetek obvodu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2029/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 49 ODK/RMOb/0077/19 

Stanovení platu řediteli Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2030/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 50 INV/RMOb/0079/19 

VZ 80.19 3 beachvolejbalová hřiště, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2031/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 51 INV/RMOb/0080/19 

Dodatek č. 1 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B 

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

Bylo přijato usnesení č. 2032/RMOb-JIH/1822/34 

 

Materiál č. 52 TAJ/RMOb/0020/19 

Zásady realizace participativního rozpočtu městského 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. 2033/RMOb-JIH/1822/34 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 34. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení z 34. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 1981/RMOb-JIH/1822/34 
do čísla usnesení 2033/RMOb-JIH/1822/34 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 06.12.2019      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


