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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 36. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 16.01.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:35 hod.   

Ukončení: 09:45 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
24. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, ul. Koncová. 
 
25. Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou 

a klienty Sberbank Online Banking. 
 
26. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 108.19 „Dodávka 

kancelářského nábytku v roce 2020-2021“. 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 36. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, ze schůze rady omluvil 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA a konstatoval, že rada je usnášení schopna. Předložil program 
schůze rady, tj. materiály č. 1 – 26, zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská. 
 
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. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 



            Strana 2/7  
 

 

Materiál č. 1 OMJ/RMOb/0442/19 

Záměr na pronájem, zám ěr prodeje části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubal ova 

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. 2121/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 2 OMJ/RMOb/0488/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Krestova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2122/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 3 OMJ/RMOb/0497/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Krestova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2123/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0508/19 

Souhlas s p řenecháním vyp ůjčeného pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V. Koša ře 

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

Bylo přijato usnesení č. 2124/RMOb-JIH/1822/36 

 

Materiál č. 5 OMJ/RMOb/0510/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2125/RMOb-JIH/1822/36  
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Materiál č. 6 OMJ/RMOb/0512/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem, zám ěr na výp ůjčku částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2126/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0513/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 8 

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

Bylo přijato usnesení č. 2127/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0514/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 51 

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

Bylo přijato usnesení č. 2128/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0527/19 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám garáží 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2129/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0528/19 

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. 

Bylo přijato usnesení č. 2130/RMOb-JIH/1822/36 
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Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0529/19 

Stanovisko k prodeji a zám ěr na pronájem pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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. 2131/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0531/19 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru 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. 2132/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0001/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. d ubna 

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

Bylo přijato usnesení č. 2133/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0007/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 

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. 2134/RMOb-JIH/1822/36 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0008/20 

Souhlas vlastníka pozemk ů se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Hr ůbků 

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

Bylo přijato usnesení č. 2135/RMOb-JIH/1822/36  
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Materiál č. 16 OSK/RMOb/0003/20 

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. 2136/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0004/20 

Návrh odpov ědi na žádost ohledn ě areálu Skateparku v Ostrav ě-Výškovicích 

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

Bylo přijato usnesení č. 2137/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0006/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2138/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0008/20 

Žádost o stanovisko k žádosti o zápis Základní škol y Mezi stromy s oborem vzd ělávání 
Základní škola do rejst říku škol a školských za řízení 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě A s novou přílohou.  

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

Bylo přijato usnesení č. 2139/RMOb-JIH/1822/36  
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Materiál č. 20 OPR/RMOb/0001/20 

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb pro ro k 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2140/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0323/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu po zániku práva k nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2141/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0008/20 

Návrh na vy řazení neupot řebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2142/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0320/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  122.19 „Oprava 
stoupacího vedení v bytovém dom ě Čujkovova 32“ 

Bc. Hűbner, MBA  - nahlásil, že není ve střetu zájmu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2143/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0425/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti 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. 2144/RMOb-JIH/1822/36  
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Materiál č. 25 OFR/RMOb/0004/20 

Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking 

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

Bylo přijato usnesení č. 2145/RMOb-JIH/1822/36  

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0004/20 

Zpráva komise (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. 2146/RMOb-JIH/1822/36 

 

Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Bc. Bednář – dal na zvážení, jestli neupravit počet schůzí rady zpět na dvě rady v měsíci. 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 36. schůzi rady. 
 
Usnesení z 36. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2121/RMOb-JIH/1822/36 
do čísla usnesení 2146/RMOb-JIH/1822/36 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 17.01.2020 
 
      
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka   


