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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 44. schůze rady městského obvodu 
konané dne 16.04.2020 
 
Místo konání: videokonference   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:35 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

23. Výpověď nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání na ulici U Haldy 200/18 
v Ostravě-Hrabůvce 

24.  Souhlas s umístěním označení provozovny na objektu na ul. Charvátská 734/10, 
Ostrava-Výškovice 

25.  Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky na adrese 
Volgogradská 2372/159, Ostrava-Zábřeh se společností GridServices, s.r.o. 

26.  Neuplatnění navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor, garáží 
a garážových stání v bytových domech o míru inflace 

27.  Úprava nájemného a pachtovného za pronájem a pacht nebytových prostor za měsíc 
duben 2020, prodloužení termínu splatnosti vyúčtování služeb spojených s užíváním 
nebytových prostor za rok 2019 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 44. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih formou 
videokonference, která se nahrává a všechna hlasování budou zaznamenána, 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.  
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Bc. Hűbner, MBA– nahlásil možný střet zájmu u materiálu č. 10, bude hlasovat a nevyužije 
odklad splatnosti. 
 
pí Langrová – nahlásila možný střet zájmu u materiálu č. 10, bude hlasovat. 
 
Bc. Bednář - konstatoval, že rada je v plném počtu a je usnášeníschopna, 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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 1 OSK/RMOb/0071/20 

Nespotřebované potraviny příspěvkových organizací zřízených ve školství a kultuře 

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

Bylo přijato usnesení č. 2515/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 2 OSK/RMOb/0072/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2516/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 3 OSK/RMOb/0074/20 

Souhlas s provedením opravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2517/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0067/20 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 

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

Bylo přijato usnesení č. 2518/RMOb-JIH/1822/44 
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Materiál č. 5 OPR/RMOb/0012/20 

Žádost o splátkový kalendář - R. C. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2519/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0019/20 

Plán zimní údržby komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2020/2021 pro zóny 1, 4, 5 

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

Bylo přijato usnesení č. 2520/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0021/20 

Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti s opravou chodníků 
na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2521/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0022/20 

Účast městského obvodu na projektu vybudování a provozování nabíjecích stanic 
pro elektromobily 

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

Bylo přijato usnesení č. 2522/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0132/20 

Návrh na ukončení nájemní smlouvy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 2523/RMOb-JIH/1822/44 
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Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0134/20 

Posunutí termínu splatnosti nájemného u vybraných nájemních smluv 

Bc. Hűbner, MBA – jak avizoval na začátku rady, nevyužije odklad splatnosti. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2524/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0473/19 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě – restaurační zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2525/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0128/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svazácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 2526/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0129/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Špillarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2527/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0096/20 

Záměr na pronájem, záměr prodeje částí pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2528/RMOb-JIH/1822/44 
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Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0133/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2529/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0127/20 

Žádost o svěření pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Jaromíra Matuška 

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

Bylo přijato usnesení č. 2530/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0082/20 

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. nSIPO 07 - 104/2015 

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

Bylo přijato usnesení č. 2531/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0070/20 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technologického zařízení agendové číslo S/0148/2016/OBH 

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

Bylo přijato usnesení č. 2532/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0051/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2533/RMOb-JIH/1822/44 
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Materiál č. 20 INV/RMOb/0016/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2534/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 21 INV/RMOb/0017/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2535/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0056/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 15.20 
„Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2536/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0084/20 

Výpověď nájemní smlouvy na prostory sloužící podnikání na ulici U Haldy 200/18 v Ostravě-
Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2537/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0063/20 

Souhlas s umístěním označení provozovny na objektu na ul. Charvátská 734/10, Ostrava-
Výškovice 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2538/RMOb-JIH/1822/44 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0085/20 

Uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky na adrese 
Volgogradská 2372/159, Ostrava-Zábřeh se společností GridServices, s.r.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2539/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0081/20 

Neuplatnění navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání 
v bytových domech o míru inflace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2540/RMOb-JIH/1822/44 

 

Materiál č. 27 OBH/RMOb/0083/20 

Úprava nájemného a pachtovného za pronájem a pacht nebytových prostor za měsíc duben 
2020, prodloužení termínu splatnosti vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytových 
prostor za rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2541/RMOb-JIH/1822/44 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 44. schůzi rady. 
 
Usnesení ze 44. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2515/RMOb-JIH/1822/44 
do čísla usnesení 2541/RMOb-JIH/1822/44 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 17.04.2020      
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta  
  
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      


