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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 42. schůze rady městského obvodu 
konané dne 26.03.2020 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

22. Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení, 

dodatek č. 1 

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

21.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce) - VZ 02.20 „Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského 

obvodu Ostrava-Jih“ 

22.  Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení, 

dodatek č. 1 

23.  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 12.20 

„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

24.  Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 

1710/11 v Ostravě-Zábřehu, zveřejnění záměru 

25.  Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 

26.  Změna účinnosti nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu k bydlení 

na ulici Čujkovova 3, Ostrava-Zábřeh 

27.  Dočasná úprava hodin pro veřejnost provozovny pošty Ostrava 48 

28.  Návrh na jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

29. Návrh rozpočtových opatření č. 13/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 

30. Realizace distribuce roušek pro seniory ve věku 65+ s trvalým pobytem v městském 

obvodě Ostrava-Jih 

31. Objednávka látkových roušek pro občany 
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Bc. Bednář - zahájil 42. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Předložil program 

schůze rady, tj. materiály č. 1 – 29 a navrhl stažení materiálu č. 22. Uvedl, že zápis a usnesení 

společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 

   

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. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0020/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, část 2), body a-y, …v oblasti účetnictví 

a administrativy s časovou použitelností… 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2458/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0019/20 

Inventarizační zpráva za rok 2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2459/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 3 OHS/RMOb/0003/20 

Informace o likvidaci nevyzvednutých nálezů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2460/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 4 OSC/RMOb/0001/20 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2461/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0014/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2462/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0015/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2463/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 7 OPVO/RMOb/0050/20 

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2464/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0053/20 

Úprava vzorového znění smluv na pronájem garáží a garážových stání v bytových domech 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2465/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0055/20 

Změna nájemní smlouvy č. 026/2017/OBH uzavřené dne 02.02.2017 a změna nájemní smlouvy 
č. 036/18/OBH uzavřené dne 21.02.2018, uzavření dodatků k nájemním smlouvám 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2466/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0062/20 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2467/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0093/20 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2468/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0105/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Odborářská 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2469/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0113/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Výškovice  
u Ostravy, ul. Na Rybníčkách 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2470/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0114/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Hrabůvka  
a Dubina u Ostravy 
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Ing. Šimík - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 2472/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0055/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, lokalita ul. Výškovická x U Studia 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2473/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0125/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Zábřeh  
nad Odrou, ul. Výškovická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2474/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0119/20 

Stanovisko k odkoupení spoluvlastnického podílu ke stavbě garáže v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2475/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0100/20 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2476/RMOb-JIH/1822/42 
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Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0094/20 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2477/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0044/20 

Výpověď nájemních smluv uzavřených na pronájem parkovacích stání a záměr na pronájem 
parkovacích stání v parkovacích objektech, k. ú. Dubina u Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2478/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 21 OVZ/RMOb/0050/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) -  
VZ 02.20 „Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava-
Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2479/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 22 INV/RMOb/0067/19 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh - dokončení, dodatek č. 1 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0054/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 12.20 „Zateplení 
objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

Bc. Gemrotová - návrh na rozšíření seznamu možných dodavatelů o IČO 066 69 549. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2480/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0068/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11  
v Ostravě-Zábřehu, zveřejnění záměru 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2481/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0069/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2482/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0065/20 

Změna účinnosti nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v objektu k bydlení na ulici 
Čujkovova 3, Ostrava-Zábřeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2483/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 27 OPVO/RMOb/0002/20 

Dočasná úprava hodin pro veřejnost provozovny pošty Ostrava 48 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2484/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 28 OPVO/RMOb/0003/20 

Návrh na jmenování ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2485/RMOb-JIH/1822/42 

 

Materiál č. 29 OFR/RMOb/0023/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 13/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Bednář – přečetl návrh usnesení a důvodovou zprávu. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2486/RMOb-JIH/1822/42 

 

 

Bc. Bednář - navrhl zařazení materiálu č. 30 na program jednání 

Hlasování o zařazení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 30 OSK/RMOb/0070/20 

Realizace distribuce roušek pro seniory ve věku 65+ s trvalým pobytem v městském obvodě 
Ostrava-Jih 

Bc. Bednář – přečetl návrh usnesení. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2487/RMOb-JIH/1822/42 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 

 

Mgr. Mentlík – požádal o krátkou přestávku. 

 

Bc. Bednář - navrhl zařadit na program jednání materiál č. 31 - Objednávka látkových roušek 

pro občany. 

Hlasování: 1:0:0 – technická závada hlasovacího zařízení. 

Hlasování o zařazení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 



            Strana 9/9 
 

Materiál č. 31 OHS/RMOb/0004/20 

Objednávka látkových roušek pro občany 

Mgr. Mentlík – přečetl návrh usnesení: rada městského obvodu rozhodla objednat dodání 

20 000 ks látkových roušek od společnosti DAMAKO - CZ, spol. s r.o., IČ 258 53 937, 

se sídlem Služovice č.p. 205, 747 28 Služovice za cenu 49 Kč/ks včetně DPH, a to za účelem 

ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí onemocnění COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS-CoV-2 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2471/RMOb-JIH/1822/42 

Z technických důvodů bylo vygenerováno toto číslo usnesení. 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 42. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení ze 42. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2458/RMOb-JIH/1822/42 

do čísla usnesení 2487/RMOb-JIH/1822/42 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 

Dne: 30.03.2020      

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

   

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka  


