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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 39. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 20.02.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:50 hod.   

Ukončení: 10:20 hod.   

 
 
Přehled materiál ů, které byly z projednávání staženy: 
 
Část materiálu č. 1  - bod d) a e) 
47. Inflace 2020 u určených nájmů 
63. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 

pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí 
69.  Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 
78.  Vyloučení vybraného dodavatele (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 

Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před 
poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“ 

 
 
Přehled písemností p ředložených p římo na jednání: 
 
82. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - 

VZ 113.19 „Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih v roce 2020“ 
83. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 123.19 

„Výměna oken ZŠ V. Košaře 6”  
84. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
85. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 

2055/25, Ostrava-Zábřeh 
86. Zveřejnění záměru na výpůjčku prostoru sloužícího podnikání v lokalitě na ul. Horní 
87. Jmenování členů výběrové komise pro výběrové řízení na místo ředitele Technických 

služeb Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
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Bc. Bednář - zahájil 39. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, ze schůze rady omluvil 
místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou a konstatoval, že rada je usnášení schopna. 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 – 87, navrhl stažení části materiálu č. 1 bod 
d) a e) a stažení materiálů č. 47, 63, 69 a 78.  
 
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/0013/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 6/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Bednář – hlasování o usnesení bez bodu 1d), 1e), které byly staženy z programu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2226/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0012/20 

Návrh na z řízení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví na ú čtech Komer ční banky, a.s 
a na uzav ření dohody o poskytnutí čtečky čipových karet 

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

Bylo přijato usnesení č. 2227/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0010/20 

Žádost o odškodn ění vzniklé újmy na zdraví A. T. 

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. 2228/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 4 SOC/RMOb/0005/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2229/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0006/20 

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. 2230/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0009/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2231/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0010/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2232/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0011/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 72 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2233/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 9 SOC/RMOb/0007/20 

Žádost o finan ční podporu 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. 2234/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 10 SOC/RMOb/0008/20 

Žádost o p říspěvek na úhradu náklad ů na poskytování pé če o ob čany m ěsta 

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. 2235/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 11 OSR/RMOb/0002/20 

Obec p řátelská rodin ě a senior ům 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2236/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 12 ODK/RMOb/0003/20 

Přehled o po čtu uzav řených smluv o nájmu hrobových míst za období červenec-prosinec 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2237/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 13 ODK/RMOb/0004/20 

Přehled nabytých v ěcí v p řípadech poz ůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné  
hodnoty za období červenec - prosinec 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2238/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 14 ODK/RMOb/0005/20 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prost ředí města Ostravy na provedení 
inventarizace d řevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 2239/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 15 ODK/RMOb/0006/20 

Aktualizace p říloh z řizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2240/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 16 ODK/RMOb/0007/20 

Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo v souvislosti s opravou chodník ů 
na ul. Josefa Kotase v Ostrav ě - Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2241/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 17 OPR/RMOb/0003/20 

Výro ční zpráva o činnosti statutárního m ěsta Ostrava, m ěstského obvodu Ostrava-Jih a jeho 
orgán ů v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu 
k informacím 

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

Bylo přijato usnesení č. 2242/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 18 OPR/RMOb/0004/20 

Sazebník úhrad náklad ů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2243/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 19 OSK/RMOb/0025/20 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č - AKADEMIA CZ, s.r.o., seminá ř na téma 
Moravskoslezské setkání urolog ů a onkolog ů 

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. 2244/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0027/20 

Realizace projektu a poskytnutí návratné finan ční výpomoci Základní škole Ostrava-Hrab ůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2245/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0028/20 

Realizace projektu a poskytnutí návratné finan ční výpomoci Základní škole a mate řské škole 
Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, p říspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2246/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0029/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Výškovice, Še říková 33, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2247/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0030/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 
6B, příspěvkovou organizaci 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2248/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0034/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Březinova 52, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2249/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0035/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, 
Adamusova 7, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2250/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 26 OSK/RMOb/0036/20 

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. 2251/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 27 OSK/RMOb/0037/20 

Rozhodnutí k odstran ění stavby – Mate řská škola, Chrjukinova 1821/11, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2252/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 28 OSK/RMOb/0039/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, 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. 2253/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0040/20 

Návrh na ocen ění ředitelek základní školy a mate řské školy u p říležitosti Dne u čitelů, 
vyhlášeného Magistrátem m ěsta Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2254/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 30 OSK/RMOb/0041/20 

Změny osobních p říplatk ů ředitel ům p říspěvkových organizací základních a mate řských škol 
zřízených m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2255/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 31 OSK/RMOb/0042/20 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné zn ění ke z řizovací listin ě příspěvkových organizací ve školství 
a kultu ře 

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

Bylo přijato usnesení č. 2256/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 32 OBH/RMOb/0012/20 

Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2257/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 33 OBH/RMOb/0013/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám o nájmu části nemovistosti bytových dom ů Mňukova 3022/24, 
Ostrava-Záb řeh, Výškovická 446/151, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 2258/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0014/20 

Ukon čení nájmu prostor ů sloužících podnikání v objektu k bydlení na ul. M ňukova 3022/24 
v Ostrav ě-zábřehu, zve řejnění záměrů 

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

Bylo přijato usnesení č. 2259/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0015/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

pí Langrová – návrh hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2260/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0018/20 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH uzav řené dne 02.02.2017 
a změnu nájemní smlouvy č. 036/18/OBH uzav řené dne 21.02.2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 2261/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 37 OBH/RMOb/0019/20 

Zveřejnění záměru na pronájem části st řechy bytového domu Horymírova 2975/4, Ostrava-
Zábřeh 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2262/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0020/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2263/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 39 OBH/RMOb/0021/20 

Začlenění nebytového prostoru na ulici Čujkovova 1719/31 v Ostrav ě-Zábřehu zp ět 
do obecního bytového fondu a zm ěna účelu jeho užívání 

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

Bylo přijato usnesení č. 2264/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 40 OBH/RMOb/0025/20 

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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2265/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0026/20 

Výzva spole čným nájemc ům bytu k odstran ění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 2266/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0028/20 

Žádost o splátkový kalendá ř I. H. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2267/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0031/20 

Žádost o uzav ření dohody o splátkách bývalého nájemce prostoru v objektu Horní 81, O.-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2268/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 44 OBH/RMOb/0032/20 

Žádost o výp ůjčku prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2269/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 45 OBH/RMOb/0034/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2270/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 46 OBH/RMOb/0035/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 2271/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0023/20 

Inflace 2020 u ur čených nájm ů 
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Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0041/20 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Špillarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2272/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0043/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 14 

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

Bylo přijato usnesení č. 2273/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0045/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 16 

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

Bylo přijato usnesení č. 2274/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0051/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Na Mýt ě 

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

Bylo přijato usnesení č. 2275/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0054/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 5 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2276/RMOb-JIH/1822/39 

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0059/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

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

Bylo přijato usnesení č. 2277/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0060/20 

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

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení: odst. 1) rozhodla:…Soni Šindlerové, bytem Gen. 
Hrušky 1210/22, Ostrava-Mariánské Hory…(Soňi, Marianské) 

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

Bylo přijato usnesení č. 2278/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0061/20 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2279/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0065/20 

Pronájem pozemku 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. 2280/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0067/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 7 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2281/RMOb-JIH/1822/39 

 

Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0502/19 

Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 2282/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 59 OMJ/RMOb/0035/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, 1. úsek 

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

Bylo přijato usnesení č. 2283/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0021/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, 2. úsek 

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

Bylo přijato usnesení č. 2284/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0030/20 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Gerasimovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2285/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0052/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Klegova 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2286/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 63 OMJ/RMOb/0058/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Hrab ůvka, ulice Podhájí 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 64 OMJ/RMOb/0062/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2287/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 65 OMJ/RMOb/0036/20 

Výpůjčka pozemku 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. 2288/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 66 OMJ/RMOb/0025/20 

Záměr na výp ůjčku části pozemku 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. 2289/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 67 OMJ/RMOb/0046/20 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2290/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 68 OMJ/RMOb/0047/20 

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. 2291/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 69 OMJ/RMOb/0050/20 

Záměr na zm ěnu nájemní smlouvy v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 70 OMJ/RMOb/0033/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2292/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 71 OMJ/RMOb/0063/20 

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

Bc. Bednář – na stůl předloženy nové přílohy. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2293/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 72 OMJ/RMOb/0064/20 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2294/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 73 INV/RMOb/0004/20 

Stavební úpravy ZŠ Kosmonaut ů 15, Ostrava-Záb řeh, zateplení pavilonu u čeben, dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 2295/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 74 INV/RMOb/0005/20 

Investi ční záměry č. 16-17/2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2296/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0018/20 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2297/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 76 OVZ/RMOb/0019/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 109.19 
Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstr ukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Záb řeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2298/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 77 OVZ/RMOb/0020/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 110.19 
Zpracování projektové dokumentace „Celková rekonstr ukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2299/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 78 OVZ/RMOb/0024/20 

Vylou čení vybraného dodavatele (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou, Ostrava-
Hrabůvka“ 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 79 OVZ/RMOb/0025/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 112.19 
„Opravy výtluk ů na komunikacích sv ěřených do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2300/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0027/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.20 „ Údržba 
vybraných školních zahrad v m ěstském obvodu Ostrava – Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2301/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0028/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 08.20 „Zateple ní 
a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2302/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0022/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 113.19 
„O řezy a kácení d řevin v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v roce 2020“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2303/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 83 OVZ/RMOb/0026/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  123.19 „Vým ěna oken 
ZŠ V. Koša ře 6” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2304/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 84 OBH/RMOb/0036/20 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě o nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2305/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 85 OBH/RMOb/0041/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 2055/25, 
Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2306/RMOb-JIH/1822/39  

 

Materiál č. 86 OBH/RMOb/0033/20 

Zveřejnění záměru na výp ůjčku prostoru sloužícího podnikání v lokalit ě na ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2307/RMOb-JIH/1822/39  
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Materiál č. 87 TAJ/RMOb/0001/20 

Jmenování členů výb ěrové komise pro výb ěrové řízení na místo ředitele Technických služeb 
Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

Bc. Bednář -  návrh na úpravu usnesení, odst. 1) jmenuje, členové: Mgr. Jan Dohnal, 
místostarosta… (místostarostka). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2308/RMOb-JIH/1822/39  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 39. schůzi rady. 
 
Usnesení z 39. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2226/RMOb-JIH/1822/39  
do čísla usnesení 2308/RMOb-JIH/1822/39  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 24.02.2020 
 
 
 
      
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka   


