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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 45. schůze rady městského obvodu 
konané dne 23.04.2020 
 
Místo konání: videokonference   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:25 hod.   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
17. Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská 
18. Pronájem oploceného sportovního areálu u ulice Staňkova v Ostravě-Výškovicích 
19. Zveřejnění záměru na rozšíření účelu nájmu v prostoru sloužícímu podnikání  

v objektu č.p. 1115 v Ostravě-Hrabůvce 
20. Dodatek č. 2 na VZ 92.19 - Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 

Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh 
21. Prodloužení lhůty pro splnění povinností nájemců prostor sloužících podnikání 
22. Výzva objednatele k zahájení I. pokosu travnatých ploch 
23. Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti  

se zajištěním opravy chodníků na ul. Jana Škody 
24. Návrh na výpověď smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí – pozemku a částí pozemků  

v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy

 
 
Bc. Bednář - zahájil 45. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih formou 
videokonference, která se nahrává, všechna hlasování budou zaznamenána.  
 
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. 
 
Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
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Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 16, na stůl jsou předloženy materiály  
č. 17 – č. 24.   
 
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/0025/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2542/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0026/20 

Žádost o odškodnění vzniklé škody na majetku D. J. 

Ing. Šimík – návrh hlasovat nejdříve o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2543/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 3 OPR/RMOb/0014/20 

Žádost o vydání opatření obecné povahy na ul. Horní 54 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2544/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 4 OPR/RMOb/0013/20 

Žádost o vydání opatření obecné povahy na ul. Plzeňská 6 v Ostravě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2545/RMOb-JIH/1822/45 
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Materiál č. 5 OBH/RMOb/0076/20 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2546/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0086/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2547/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0142/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 2548/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0071/20 

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

Ing. Šimík – návrh hlasovat nejprve o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2549/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0135/20 

Záměr na pronájem pozemku, záměr prodeje pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Na Mýtě 

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

Bylo přijato usnesení č. 2550/RMOb-JIH/1822/45 
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Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0474/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2551/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0137/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2552/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0136/20 

Pronájem části pozemku v lokalitě ul. Krokova, k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2553/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0138/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 2554/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0140/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lok. Korýtko 

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

Bylo přijato usnesení č. 2555/RMOb-JIH/1822/45 
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Materiál č. 15 OSK/RMOb/0075/20 

Revokace usnesení č. 2487/RMOb-JIH/1822/42 

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

Bylo přijato usnesení č. 2556/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0076/20 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací základních  
a mateřských škol zřízených Městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2557/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0139/20 

Souhlas s provedením stavebního záměru v k. ú. Hrabůvka, ul. Hasičská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2558/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0074/20 

Pronájem oploceného sportovního areálu u ulice Staňkova v Ostravě-Výškovicích 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 2559/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0091/20 

Zveřejnění záměru na rozšíření účelu nájmu v prostoru sloužícímu 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. 2560/RMOb-JIH/1822/45 
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Materiál č. 20 INV/RMOb/0018/20 

Dodatek č. 2 na VZ 92.19 - Výměna umakartových bytových jader v bytovém domě 
Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2561/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0080/20 

Prodloužení lhůty pro splnění povinností nájemců prostor sloužících podnikání 

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

Bylo přijato usnesení č. 2562/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 22 ODK/RMOb/0024/20 

Výzva objednatele k zahájení I. pokosu travnatých ploch 

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

Bylo přijato usnesení č. 2563/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 23 ODK/RMOb/0025/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zajištěním 
opravy chodníků na ul. Jana Škody 

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

Bylo přijato usnesení č. 2564/RMOb-JIH/1822/45 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0148/20 

Návrh na výpověď smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí – pozemku a částí pozemků 
v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2565/RMOb-JIH/1822/45 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 45. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení ze 45. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2542/RMOb-JIH/1822/45 
do čísla usnesení 2565/RMOb-JIH/1822/45 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 24.04.2020      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


