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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 35. schůze rady městského obvodu 
konané dne 09.01.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:50 hod.   

Ukončení: 10:10 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
45. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 99.19 „Dodání nástaveb 

a návěsů pro pracovní stroje“ 
 
46. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 113.19 „Ořezy 

a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v roce 2020“ 
 
47. Návrh na prominutí nájemného z nájemních smluv v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 
 
48. Poskytnutí slevy na nájemném z důvodu rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih na ul. Horní 

1492/55, Ostrava-Hrabůvka 
 
49. Ukončení pronájmu prostou sloužícího podnikání v budově na ul. Horní 55, Ostrava-

Hrabůvka výpovědí 
 
50. Návrh na udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek a to v souvislosti 

s tvorbou a implementací software "e-přepážka" a uzavření smlouvy o dílo se společností 
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 35. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, konstatoval, že rada je 
usnášení schopna a že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar 
Hrabovská. 
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Bc. Hűbner, MBA – nahlásil střet zájmu u materiálu č. 22, hlasovat bude. 
 
Bc. Bednář – konstatoval, že ostatní 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. 
 
Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 50. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0001/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 58/2019 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. 2071/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0002/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 2072/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0071/19 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2073/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0001/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
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Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) a 2) schvaluje…Základní a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2074/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0002/20 

Souhlas se zapojením do projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené 
lokality v Ostravě" 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) souhlasí... s uzavřením smlouvy 
o partnerství mezi…  

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

Bylo přijato usnesení č. 2075/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0079/19 

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené za účelem zpracování Strategického 
plánu rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava-Jih „Zelené cesty JIHu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2076/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 7 INV/RMOb/0084/19 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování PD "Vybudování parkovacích stání 
na ul. Cholevova" 

Ing. Tichánková - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla a 2) ukládá … na zpracování 
projektové dokumentace VZ 118.16…  

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

Bylo přijato usnesení č. 2077/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0337/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání č. 4, 5 a 7 na ul. Fr. Formana 273/51 
a garážového stání č. 9 na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2078/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0338/19 

Zrušení výběrového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné a zveřejnění nového záměru 
na pronájem bytu za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 2079/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0339/19 

Pronájem jednotky č. 1714/2, jiný nebytový prostor, v bytovém domě na ul. Čujkovova 21, 
Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2080/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0499/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 2081/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0500/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 2082/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0501/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 11 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2083/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0503/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 13 

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

Bylo přijato usnesení č. 2084/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0504/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 8 

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

Bylo přijato usnesení č. 2085/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0506/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 12 

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

Bylo přijato usnesení č. 2086/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0511/19 

Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

Ing. Šimík - návrh na doplnění usnesení v bodě 2) nesouhlasí o text: …z důvodu, že 
pozemek nenavazuje na žádný z pozemků svěřených městskému obvodu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2087/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0516/19 

Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Moravská 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2088/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0515/19 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 2089/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0466/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2090/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0463/19 

Zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 

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

Bylo přijato usnesení č. 2091/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0517/19 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 

Bc. Hűbner, MBA – nahlásil možný střet zájmů, bude hlasovat. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2092/RMOb-JIH/1822/35 
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Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0518/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2093/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0445/19 

Záměr na pronájem, záměr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita 
ul. Husarova x Proskovická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2094/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0520/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2095/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0505/19 

Záměr na pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2096/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0522/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 2097/RMOb-JIH/1822/35 
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Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0523/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2098/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0524/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2099/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0525/19 

Pronájem garážového stání č. 7 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 2100/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0526/19 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

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

Bylo přijato usnesení č. 2101/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0530/19 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2102/RMOb-JIH/1822/35 
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Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0521/19 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Pavlovova - Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 2103/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0307/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - 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. 2104/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0308/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 
„Dodávka 1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2105/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0309/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 99.19 
„Dodání nástaveb a návěsů pro pracovní stroje“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2106/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0310/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 118.19 
„Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkoviště na p.p.č. 433/33, Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2107/RMOb-JIH/1822/35 
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Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0313/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 108.19 
„Dodávka kancelářského nábytku v roce 2020-2021” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2108/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0314/19 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 116.19 
„Hydroizolace MŠ Šponarova” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2109/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0316/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 106.19 „Strukturovaná 
kabeláž ZŠ V. Košaře” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2110/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0317/19 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 115.19 „Dodávka sedacího 
nábytku v roce 2020-2021” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2111/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0261/19 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„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. 2112/RMOb-JIH/1822/35 
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Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0322/19 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2113/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0002/20 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 100.19 „Dodávka 
1 kusu užitkového 5-timístného automobilu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2114/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0003/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 99.19 „Dodání nástaveb 
a návěsů pro pracovní stroje“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2115/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0321/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 113.19 „Ořezy a kácení 
dřevin v městském obvodě Ostrava – Jih v roce 2020“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2116/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0490/19 

Návrh na prominutí nájemného z nájemních smluv v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 2117/RMOb-JIH/1822/35 



            Strana 12/13 
 

 

Materiál č. 48 OBH/RMOb/0329/19 

Poskytnutí slevy na nájemném z důvodu rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih 
na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2118/RMOb-JIH/1822/35 

 
Pí Langrová - informovala, že u materiálu č. 48 chtěla hlasovat pro. 
 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0004/20 

Ukončení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově na ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka 
výpovědí 

Pí Langrová -  návrh na úpravu usnesení, nadpis …Ukončení pronájmu prostoru (původně 
prostou) a v důvodové zprávě … IČO organizace: 27846741 (původně 278467411). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2119/RMOb-JIH/1822/35 

 

Materiál č. 50 OHS/RMOb/0001/20 

Návrh na udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek a to v souvislosti s tvorbou 
a implementací software "e-přepážka" a uzavření smlouvy o dílo se společností VÍTKOVICE 
IT SOLUTIONS a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 2120/RMOb-JIH/1822/35 

 
 
 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 35. schůzi rady. 
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Usnesení z 35. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2071/RMOb-JIH/1822/35 
do čísla usnesení 2120/RMOb-JIH/1822/35 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 10.01.2020      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    


