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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 40. schůze rady městského obvodu 
konané dne 27.02.2020 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:25 hod.   

Ukončení: 11:00 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
48. Vyloučení vybraného dodavatele (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 

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

poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“   

49. Dodatek č. 1 na VZ 92.19 - Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 

Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh 

50. Návrh rozpočtových opatření č. 8/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih  

na rok 2020 

51. Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 

52. Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 

příspěvkové organizace 

53. Petice občanů za vybudování parkovacích stání na pozemku parc. č. 463/6,  

k. ú. Hrabůvka 

54. Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

55. Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  

ul. Volgogradská 

56. Stanovisko k prodeji a nabytí částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy,  

ul. Výškovická 

57. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části 

pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Podhájí 

58. Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které  

se bude konat 12.03.2020 
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59. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 105.19 „Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 

70030 Ostrava-Zábřeh" 

60. Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu 

č.167/19/OBH ze dne 07.10.2019 

61. Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici 

Mitušova 1115, O.-Hrabůvka 

62. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 89.19 

„Zeleň za Lunou“ 

63.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 11.20 

„Strategický plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 

 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 40. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Předložil program 

schůze rady, tj. materiály č. 1 – 63. Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše 

místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 

 

Bc. Hűbner, MBA – nahlásil možný střet zájmu u materiálu č. 3, nebude hlasovat. 

 

Bc. Bednář - 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. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

 

Z jednání omluvil místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou.  

  

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

 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0014/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2309/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 2 OSK/RMOb/0043/20 

Poskytnutí finančního daru, Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

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. 2310/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 3 OSK/RMOb/0031/20 

Poskytnutí finančního daru 16 500 Kč - Klub českých velocipedistů Moravan  
Ostrava-Hrabůvka, z. s. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2311/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0032/20 

Návrh na ocenění pedagogických pracovníků v roce 2020 a poskytnutí peněžitého plnění 
oceněným pedagogům 

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

Bylo přijato usnesení č. 2312/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0044/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2313/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0046/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2314/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0045/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2315/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0047/20 

Změna Přílohy č. 1 a její úplné znění ke zřizovací listině 

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

Bylo přijato usnesení č. 2316/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0048/20 

Rezignace na členství ve školské radě 

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

Bylo přijato usnesení č. 2317/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0049/20 

Žádost Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvkové organizace 
o zápis školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení 

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

Bylo přijato usnesení č. 2318/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0050/20 

Dodatek č. 1 - VZ 27.19 - Zpracování PD "Modernizace kuchyně MŠ Mitušova 6" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2319/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 12 ODK/RMOb/0008/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřevin 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2320/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 13 SOC/RMOb/0013/20 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

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. 2321/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 14 SOC/RMOb/0012/20 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

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

Technickou chybou systému bylo usnesení odhlasováno po materiálu č. 22. 

Bylo přijato usnesení č. 2330/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 15 OSR/RMOb/0003/20 

Podání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika 
– Polsko pro projekty "Moderní technologie bez hranic" a "Senioři bez hranic II" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2322/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0022/20 

Ukončení pronájmu oploceného sportovního areálu u ulice Staňkova v Ostravě-Výškovicích, 
zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 2323/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 17 OBH/RMOb/0039/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1706/3, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2324/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0009/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ul. Edisonova 82 

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

Bylo přijato usnesení č. 2325/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0040/20 

Vybudování metropolitní sítě a umístění telekomunikačního zařízení na střechu bytového domu 
Odborářská 677/27, Ostrava-Hrabůvka, a nebytového objektu Horymírova 3054/121, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2326/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0031/20 

Návrh na změnu účelu nájmu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2327/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0075/20 

Úplné znění přílohy č. 1 ke zřizovací listině 

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

Bylo přijato usnesení č. 2328/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0066/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita ul. Husarova x Proskovická 

Bc. Bednář – v případě prodeje pozemku dohodnout s ODK rozsah pozemku, který jsme 

ochotni pozbýt. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2329/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0037/20 

Stanovisko k prodeji pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

Ing. Šimík - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2331/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0024/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2332/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0053/20 

Stanovisko k prodeji nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka, lokalita U Haldy x Selská 

Bc. Bednář – předložena nová verze materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2333/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0080/20 

Stanovisko k prodeji pozemků včetně stavby v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2334/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0057/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Karpatská 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) souhlasí… se svěřením městskému obvodu 

Ostrava-Jih,…  

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

Bylo přijato usnesení č. 2335/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0038/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita ul. Moravská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2336/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0076/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Moravská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2337/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0078/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice U Výtopny 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla… p.p.č.773/1 ostatní plocha….  

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

Bylo přijato usnesení č. 2338/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0028/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka, 
ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2339/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0004/20 

Výpůjčka 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. 2340/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0069/20 

Výkup pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2341/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0073/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Krestova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2342/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0009/20 

Záměr na výpůjčku, záměr na pronájem, záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. K Odře 

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

Bylo přijato usnesení č. 2343/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0049/20 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2344/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0039/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2345/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0074/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2346/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0077/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2347/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0079/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2348/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0082/20 

Zrušení Zásad pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 

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

Bylo přijato usnesení č. 2349/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0026/20 

Žádost o vydání předchozího souhlasu k nabytí pozemku, jehož součástí je stavba v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2350/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 43  INV/RMOb/0006/20 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace sídliště Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin 

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

Bylo přijato usnesení č. 2351/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 44 INV/RMOb/0008/20 

Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tržnice, ul. Čujkovova, Ostrava-Zábřeh“- 
Dohoda o ukončení smluvního vztahu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2352/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0031/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2353/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0030/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 02.20 „Opravy 
komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava–Jih“ 

Bc. Hűbner, MBA - doplnění o dodavatele IČO: 60838744, 45359041, 06088856, 25864092, 

25396544, 60793716, 47674725, 15495892, 45193118. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2354/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0032/20 

Zrušení zadávacího řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 01.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2355/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0034/20 

Vyloučení vybraného dodavatele (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 96.19 Zpracování 
projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-
Hrabůvka“ 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2356/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 49 INV/RMOb/0010/20 

Dodatek č. 1 na VZ 92.19 - Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2357/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 50 OFR/RMOb/0015/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Ing. Šimík – návrh, na základě hlasování u bodu 48, vypustit hlasování o rozpočtovém 

opatření: 

1a) 

- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 1 001 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6121, ORG 0400276000000 o 1 001 tis. Kč 

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

Bylo přijato usnesení č. 2358/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 51 OSK/RMOb/0051/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2359/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 52 OSK/RMOb/0052/20 

Souhlas s přijetím neinvestiční dotace Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2360/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 53 ODK/RMOb/0009/20 

Petice občanů za vybudování parkovacích stání na pozemku parc. č. 463/6, k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2361/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0006/20 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 
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Ing. Šimík - návrh na doplnění usnesení v bodě 1b): … za podmínky zřízení věcného práva 

zákazu zcizení a zatížení (za stávající text). 

 

Bc. Hűbner, MBA – požádal, aby v materiálech s odkazem na darovací smlouvy, byly 

darovací smlouvy přiloženy k materiálu. V materiálu pro zastupitelstvo smlouvy přiložit jako 

přílohy.  Požádal, aby členové rady městského obvodu, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva 

města, důsledně hájili zájmy městského obvodu, protože určitě není v zájmu obvodu, 

aby se pozemek nějakým způsobem zcizil a nevrátil se do správy městského obvodu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2362/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0005/20 

Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

Bc. Hűbner, MBA – stejná žádost jako u materiálu č. 54.  

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

Bylo přijato usnesení č. 2363/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0027/20 

Stanovisko k prodeji a nabytí částí pozemků 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. 2364/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0089/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2365/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 58 OPVO/RMOb/0001/20 

Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 12.03.2020 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2366/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 59 OBH/RMOb/0046/20 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 105.19 „Výměna podlahové krytiny - Tylova 4, 
700 30 Ostrava-Zábřeh" 

Pí Langrová - návrh na úpravu usnesení v odst. 1) rozhodla… agendové číslo 

S/1208/2019/OBH…  

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

Bylo přijato usnesení č. 2367/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 60 OBH/RMOb/0047/20 

Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu 
č.167/19/OBH ze dne 07.10.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2368/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 61 OBH/RMOb/0044/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Mitušova 1115, 
O.-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2369/RMOb-JIH/1822/40 

 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0035/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 89.19 „Zeleň 
za Lunou“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2370/RMOb-JIH/1822/40 
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Materiál č. 63  OVZ/RMOb/0033/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 11.20 „Strategický 
plán rozvoje městského obvodu Ostrava-Jih (fajnOVY Jih)“ 

Bc. Bednář – doplnění uchazeče IČO 02474743. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2371/RMOb-JIH/1822/40 

 
 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 40. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení ze 40. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2309/RMOb-JIH/1822/40 

do čísla usnesení 2371/RMOb-JIH/1822/40 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne: 28.02.2020      

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

 

   

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka  


