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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 37. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 23.01.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:30 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 
Přehled materiál ů, které byly z projednávání staženy: 

15. Žádost o svěření pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

 
 
Přehled písemností p ředložených p římo na jednání: 
 
31. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ulici Závodní 49a 

v Ostravě-Hrabůvce 
32.  Žádost o převod uměleckého díla  

 
 
Bc. Bednář - zahájil 37. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 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. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 32, navrhl stažení materiálu č. 15, 
ze schůze rady omluvil Bc. Janu Hellerovou a konstatoval, že rada je usnášení schopna. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
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Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č.  1 OFR/RMOb/0005/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 2/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc Bednář - návrh upravit usnesení - odstranění bodu c), žádost na OFR, aby informace 
o čerpání rezervy byla do materiálu umísťována buď na začátek či na konec.  

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

Bylo přijato usnesení č. 2147/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0003/20 

Žádost o odškodn ění vzniklé škody na majetku S. F. 

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. 2148/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0050/19 

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. 2149/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0003/20 

Přehled uzav řených smluv o poskytování sociálních služeb - pln ění usnesení č. 0234/7 

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

Bylo přijato usnesení č. 2150/RMOb-JIH/1822/37 
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Materiál č. 5 SOC/RMOb/0001/20 

Žádost o finan ční dar pro rok 2020 

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. 2151/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0002/20 

Žádost o podporu na provozní náklady sociálních slu žeb 

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. 2152/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0313/19 

Žádost o poskytnutí finan čního p říspěvku, Knihovna m ěsta Ostravy, p říspěvková organizace 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2153/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0010/20 

Souhlas s provedením stavby 

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

Bylo přijato usnesení č. 2154/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0012/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí p ředfinancování formou návratné 
finan ční výpomoci Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, 
Klegova 29, p říspěvkové organizace 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2155/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 10 INV/RMOb/0001/20 

Investi ční záměry č. 12-15/2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2156/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 11 INV/RMOb/0002/20 

Seznam smluvních pokut ud ělených odborem investi čním za rok 2019 

Bc. Bednář, Bc. Gemrotová - dotaz na společnost GATLIN s.r.o, prozatím není vyměřena 
pokuta. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2157/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0315/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2158/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0011/20 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi 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. 2159/RMOb-JIH/1822/37 
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Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0012/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2160/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0010/20 

Žádost o sv ěření pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0328/19 

Uzavření dodatk ů k nájemním smlouvám nájemc ů v objektu 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. 2161/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0335/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o 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. 2162/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0341/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 2163/RMOb-JIH/1822/37 
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Materiál č. 19 OBH/RMOb/0342/19 

Žádost o prominutí nájemného za pronájem prostoru v  objektu V Zálomu 1, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2164/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0002/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. B řenkova 2974/7, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2165/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0003/20 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2166/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0005/20 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 2167/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0006/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2168/RMOb-JIH/1822/37 
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Materiál č. 24 OBH/RMOb/0007/20 

Vybudování vnit řních rozvod ů optické infrastruktury elektronických komunikací v  bytovém 
dom ě Horymírova 2975/4, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2169/RMOb-JIH/1822/37 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0319/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 96.19 
Zpracování projektové dokumentace na „Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou, 
Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2170/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0001/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (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. 2171/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0005/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 98.19 „Rekonstrukce  objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava - 
Hrabůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2172/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0006/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (otev řené řízení, 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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2173/RMOb-JIH/1822/37 
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Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0007/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  91.19 
„Vým ěna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2174/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0008/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  90.19 
„Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dub ina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2175/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0016/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na uli ci Závodní 49a v Ostrav ě-
Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2176/RMOb-JIH/1822/37 

 

Materiál č. 32 TAJ/RMOb/0024/20 

Žádost o p řevod um ěleckého díla 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 3, proti 2, zdržel/lo se 2. 

Nebylo p řijato usnesení. 
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Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 37. schůzi rady. 
 
Usnesení z 37. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2147/RMOb-JIH/1822/37 
do čísla usnesení 2176/RMOb-JIH/1822/37 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 24.01.2020 
 
 
 
      
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka   


