
            Strana 1/8  
 

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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 43. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 02.04.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:15 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
19.  Podpora podnikatelských subjektů ve věci ekonomických dopadů krizového 

opatření vlády 
20.  Dodatek č. 3 zprostředkovatelské smlouvy č. 26/011/2/09 
21.  Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem prodeje ochranných 

pomůcek  
a dezinfekčních prostředků široké veřejnosti 

22.  Rozdělení dodávky a měření tepla domu Klegova 1440/21, Ostrava-Hrabůvka 
23.  Smluvní pokuta za pozdní předání provedených prací 
24.  Objednávka respirátorů 
25.  Nákup roušek pro seniory starší 65 let 
26.   Návrh rozpočtového opatření č. 14/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-

Jih na rok 2020 
27.  Kupní smlouva na nákup obličejových roušek a ochranných obleků, Smlouva 

o advokátní úschově peněz 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 43. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Předložil program 
schůze rady, tj. materiály č. 1 – 27 (vč. materiálů na stůl). 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bc. Bednář – konstatoval, že rada je v plném počtu, 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. 
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0022/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 12/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2488/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 2 OBH/RMOb/0061/20 

Pronájem bytu a podání výpov ědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2489/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 3 OBH/RMOb/0066/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka 

pí Langrová – návrh hlasovat nejdříve o variantě B usnesení. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2490/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 4. OBH/RMOb/0067/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2491/RMOb-JIH/1822/43  
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Materiál č. 5 OBH/RMOb/0072/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 2492/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0075/20 

Vyčlenění byt ů za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 2493/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0017/20 

Plán zimní údržby místních komunikací a chodník ů v městském obvodu Ostrava-Jih 
na období 2020/2021 pro zóny 2, 3, 6 

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

Bylo přijato usnesení č. 2494/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0016/20 

Návrh na uzav ření Smlouvy o zajišt ění zimní údržby místních komunikací na území 
MOb Ostrava-Jih pro zimní období 2020/2021 se spole čností Ostravské m ěstské lesy a zele ň, 
s.r.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2495/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 9 ODK/RMOb/0018/20 

Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek a uzav ření smlouvy 
se spole čností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se z ajišt ěním opravy ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2496/RMOb-JIH/1822/43  
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Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0002/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Zde ňka Bára 

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

Bylo přijato usnesení č. 2497/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0056/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Hrab ůvka 
a v k ú. Dubina u Ostravy, úsek Dr. Martínka x Mobe lix 

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

Bylo přijato usnesení č. 2498/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0121/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2499/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0122/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2500/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0123/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2501/RMOb-JIH/1822/43  
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Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0124/20 

Návrh na uzav ření dodatku ke Smlouv ě o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení věcného 
břemene - služebnosti ve řejné sít ě elektronických komunikací 

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

Bylo přijato usnesení č. 2502/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0065/20 

Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č - Mužský p ěvecký sbor Vítkovice, z.s. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat nejprve o variantě A usnesení. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2503/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0066/20 

Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č - Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat nejprve o variantě A usnesení. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2504/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 18 OVZ/RMOb/0055/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 89.19 „Zele ň 
za Lunou" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2505/RMOb-JIH/1822/43  
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Materiál č. 19 OBH/RMOb/0077/20 

Podpora podnikatelských subjekt ů ve věci ekonomických dopad ů krizového opat ření vlády 

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

Bylo přijato usnesení č. 2506/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 20 OSC/RMOb/0002/20 

Dodatek č. 3 zprost ředkovatelské smlouvy č. 26/011/2/09 

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

Bylo přijato usnesení č. 2507/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 21 ODK/RMOb/0020/20 

Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce za účelem prodeje ochranných pom ůcek 
a dezinfek čních prost ředků široké ve řejnosti 

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

Bylo přijato usnesení č. 2508/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0073/20 

Rozdělení dodávky a m ěření tepla domu Klegova 1440/21, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2509/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0079/20 

Smluvní pokuta za pozdní p ředání provedených prací 

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

Bylo přijato usnesení č. 2510/RMOb-JIH/1822/43  
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Materiál č. 24 OHS/RMOb/0005/20 

Objednávka respirátor ů 

Bc. Bednář – návrh doplnit usnesení o text: … dle přiložené nabídky ze dne 31.03.2020. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2511/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 25 OHS/RMOb/0007/20 

Nákup roušek pro seniory starší 65 let 

Bc. Bednář – návrh doplnit do důvodové zprávy cenu: 1 ks à 49 Kč vč. DPH. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2512/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 26 OFR/RMOb/0024/20 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 14/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2513/RMOb-JIH/1822/43  

 

Materiál č. 27 OHS/RMOb/0008/20 

Kupní smlouva na nákup obli čejových roušek a ochraných oblek ů, Smlouva o advokátní 
úschov ě peněz 

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

Bylo přijato usnesení č. 2514/RMOb-JIH/1822/43  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 43. schůzi rady. 
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Usnesení ze 43. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2488/RMOb-JIH/1822/43 
do čísla usnesení 2514/RMOb-JIH/1822/43  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 02.04.2020      
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


