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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 41. schůze rady městského obvodu 
konané dne 19.03.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:30 hod.   

Ukončení: 10:10 hod.   

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
9. Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2020 
35. Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu 
62. Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování PD "Rekonstrukce hřiště na ul. 

Dolní, Ostrava-Zábřeh" 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
78. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 „Dodávka 

1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“  
79. Návrh rozpočtových opatření č. 10/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

na rok 2020  
80. Převod výkonu některých činností v oblasti sociální péče z městského obvodu 

Proskovice na MOb Ostrava-Jih  
81. Návrh na smírné vypořádání věci   
82. Žádost o splátkový kalendář - D. B.  
83. Pozastavení kontrolní činnosti prováděné na základě aktualizovaného Plánu 

veřejnosprávních kontrol na rok 2020  
84. Výpůjčka prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-

Hrabůvka 
85. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 122.19 Oprava odpadního potrubí v bytovém 

domě Čujkovova 32  
86. Podpora podnikatelských subjektů ve věci ekonomických dopadů krizového opatření 

vlády 
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Bc. Bednář - zahájil 41. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, z jednání omluvil 
Bc. Janu Hellerovou, konstatoval, že rada je usnášeníschopna. 
  
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. 
 
Bc. Hűbner, MBA, pí Langrová – nahlásili možný střet zájmu u materiálu č. 41, budou 
hlasovat.  
 
Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 86, navrhl stažení materiálů 
č. 9, 35 a 62. Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar 
Hrabovská. 
 
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/0017/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2020 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. 2375/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 2 OSR/RMOb/0005/20 

Obec přátelská rodině a seniorům 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2376/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 3 OHS/RMOb/0002/20 

Dodatek č. 4 k obchodní Smlouvě o závodním stravování č.16/g/011/10/01 s Edenred CZ s.r.o. 
se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČO: 24745391 

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

Bylo přijato usnesení č. 2377/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 4 OPR/RMOb/0005/20 

Žádost o splátkový kalendář - Z. D. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2378/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 5 OPR/RMOb/0006/20 

Žádost o vydání opatření obecné povahy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2379/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0053/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2380/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0056/20 

Poskytnutí finančního daru Dětskému domovu a Školní jídelně, Ostrava-Hrabová,  
Reymontova 2a, příspěvková 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. 2381/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0057/20 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Pestré vrstvy, z. s. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A. 
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Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2382/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0058/20 

Přerušení provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2020 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0059/20 

Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2383/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0060/20 

Souhlas s realizací projektu a schválení žádosti o poskytnutí předfinancování formou návratné 
finanční výpomoci Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2384/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0061/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2385/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 13 OSK/RMOb/0062/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2386/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0063/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2387/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 15 ODK/RMOb/0010/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kacením dřevin 

Bc. Hűbner, MBA – návrh na úpravu usnesení, …dle předloženého materiálu 
(původně: předloženího) 

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

Bylo přijato usnesení č. 2388/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 16 ODK/RMOb/0011/20 

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových domů výsadbou okrasných rostlin 

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

Bylo přijato usnesení č. 2389/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 17 ODK/RMOb/0012/20 

Petice občanů za opravu chodníku a plochy před kontejnery na ul. Františka Hajdy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2390/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 18 ODK/RMOb/0013/20 

Změna složení rozborové komise pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvkovou organizaci 

Bc. Hűbner, MBA – návrh na změnu návrhu usnesení, bod 1 – odvolání pouze Ing. Šimíka a 
Ing. Tichánkové, jmenování Mgr. Dohnala a pí Langrové. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2391/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 19 ODK/RMOb/0014/20 

Výzva objednatele k zahájení jarního vyčištění travnatých ploch 

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

Bylo přijato usnesení č. 2392/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0027/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám o umístění zařízení na bytových domech Horymírova 2975/4, 
2949/14, Břenkova 2974/7, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2393/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0037/20 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 2394/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0038/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2395/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0045/20 

Pronájem náhradních bytů 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla - …náhradního bytu s nájemci 
bytů…. (původně: nájmci) 

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

Bylo přijato usnesení č. 2396/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0048/20 

Souhlas s provedením stavebních prací v objektu Hulvácká 384/1, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2397/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0050/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Pavlovova 1626/67, 
Ostrava-Zábřeh, zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 2398/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0052/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla, v obou částech upravit slevu 
nájemného z původních 10 % na 30 %, stejnou úpravu v důvodové zprávě a dále úpravu 
usnesení…do doby odstranění příčiny zatékání (původně: odstánění).  

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

Bylo přijato usnesení č. 2399/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0054/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2400/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0056/20 

Souhlas s podnájmem částí prostor v objektu na ul. Volgogradská 2, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2401/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 29 OBH/RMOb/0057/20 

Dodatek č. 2 - VZ 76.16 ,,Zajištění a provádění úklidových prací v objektu Provaznická 62, 
Ostrava-Hrabůvka" 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá - …ostatního hospodářství 
zajistit… (původně: hodpodářství) 

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

Bylo přijato usnesení č. 2402/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0029/20 

Výpůjčka 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. 2403/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0034/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Kubalova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2404/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0048/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání pro motocykly v parkovacích objektech v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2405/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0070/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2406/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0081/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, ul. Plzeňská 
x Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2407/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0083/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0084/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. 
Horymírova 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla - …nezřídit věcné břemeno – 
služebnost… (původně: věcného). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2408/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0085/20 

Souhlas vlastníka sousedních pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2409/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0087/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 2410/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0088/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2411/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0090/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. J. Maluchy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2412/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0091/20 

Inflace 2020 u určených nájmů 

předložena nová verze materiálu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2413/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0095/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2414/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0097/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská 
a Zlepšovatelů 

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

Bylo přijato usnesení č. 2415/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0098/20 

Záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 2416/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0099/20 

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

Bc. Hűbner, MBA - žádost na odbor majetkový - u následného zpracování smlouvy vyhradit 
dobu pro firemní parkování v rozsahu 6 – 18 hod. 
 
Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2417/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0101/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2418/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0102/20 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rezkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2419/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0103/20 

Souhlas vlastníka pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Tlapákova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2420/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0104/20 

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. 2421/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0106/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2422/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0107/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka 
a Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2423/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0108/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2424/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0109/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2425/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0110/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita - Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 2426/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0111/20 

Souhlas se stavebním záměrem a záměr na výpůjčku částí pozemků v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2427/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0112/20 

Souhlas se stavebním záměrem a záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Petroncova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2428/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0116/20 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 2429/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0117/20 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. nSIPO 07 – 97/2015 

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

Bylo přijato usnesení č. 2430/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 59 INV/RMOb/0007/20 

Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro VZ 102.19 Regenerace sídliště 
Hrabůvka - 2.etapa, Zeleň Savarin - pítko + mlhoviště 

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

Bylo přijato usnesení č. 2431/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 60 INV/RMOb/0011/20 

Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční 
soustavy na zpracování projektové dokumentace "Vybudování parkovacích stání 
na ul. 29. dubna" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2432/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 61  INV/RMOb/0012/20 

Dodatek č.1 k SOD - VZ 82.19 - Prima hřiště pro míčové hry, ul. Břustkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2433/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 62 INV/RMOb/0013/20 

Dohoda o ukončení smluvního vztahu na zpracování PD "Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, 
Ostrava-Zábřeh" 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 63 INV/RMOb/0014/20 

Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

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

Bylo přijato usnesení č. 2434/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 64 INV/RMOb/0015/20 

Dodatek č. 2 na VZ 57.19 Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B 

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

Bylo přijato usnesení č. 2435/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0029/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní 
zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2436/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0036/20 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - 
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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2437/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0037/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 112.19 „Opravy výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-
Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2438/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0039/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 „Likvidace 
a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Gemrotová – návrh úpravu usnesení, odst. 2) jmenuje, hodnotící komisi, bod 3. - 
Kateřina Kudrová, odbor dopravy a komunálních služeb (původně: Kudová). 
 
Bc. Hűbner, MBA – návrh na doplnění seznamu dodavatelů IČO: 28080602, 25839209, 
45399298, 29320313. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2439/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0040/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 89.19 „Zeleň 
za Lunou" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2440/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0041/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 
„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2441/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0044/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 04.20 „Oprava 
sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2442/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0045/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 90.19 „Oprava 
nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2443/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0046/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 91.19 „Výměna oken 
Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2444/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0047/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.20 „Údržba vybraných 
školních zahrad v městském obvodu Ostrava – Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2445/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0038/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 16.20 
„Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2446/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 76 OVZ/RMOb/0042/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) – VZ 14.20 „Výměna 
osobních výtahů 400 kg a 500 kg v bytovém domě Stadická 3, Ostrava - Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2447/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 77 OVZ/RMOb/0043/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) – VZ 13.20 „Výměna 
osobních výtahů 2x 1000 kg v bytovém domě Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2448/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 78 OVZ/RMOb/0048/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 101.19 „Dodávka 1 kusu 
nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2449/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 79 OFR/RMOb/0018/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 10/2020 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. 2450/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 80 OPR/RMOb/0007/20 

Převod výkonu některých činností v oblasti sociální péče z městského obvodu Proskovice 
na MOb Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2451/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 81 OPR/RMOb/0009/20 

Návrh na smírné vypořádání věci 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2452/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 82 OPR/RMOb/0010/20 

Žádost o splátkový kalendář - D. B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2453/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 83 OFR/RMOb/0021/20 

Pozastavení kontrolní činnosti prováděné na základě aktualizovaného Plánu veřejnosprávních 
kontrol na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2454/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 84 OBH/RMOb/0043/20 

Výpůjčka prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 1664/63a, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2455/RMOb-JIH/1822/41 
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Materiál č. 85 OBH/RMOb/0060/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 122.19 Oprava odpadního potrubí v bytovém domě 
Čujkovova 32 

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

Bylo přijato usnesení č. 2456/RMOb-JIH/1822/41 

 

Materiál č. 86 OBH/RMOb/0064/20 

Podpora podnikatelských subjektů ve věci ekonomických dopadů krizového opatření vlády 

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

Bylo přijato usnesení č. 2457/RMOb-JIH/1822/41 

 

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Bc. Bednář – zamyšlení se nad úpravou složení komisí. 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 41. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení ze 41. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2375/RMOb-JIH/1822/41 
do čísla usnesení 2457/RMOb-JIH/1822/41 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 20.03.2020      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
   
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka  


