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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 47. schůze rady městského obvodu 
konané dne 14.05.2020 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 9 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 10:40 hod. 

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

57. Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v bytových domech na ul. 

Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 

58. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 

29.20 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, 

Ostrava-Hrabůvka – 2. etapa 

59. Revokace usnesení a změna složení hodnotící komise (zjednodušené podlimitní řízení, 

podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích” 

60. Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 

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

Zábřeh“ 

61. Informace správce místního poplatku k prominutí místního poplatku za užívání 

veřejného prostranství v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 

62. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 

30.20 „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih“ 

63. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní 

zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

64. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (otevřené řízení, podlimitní veřejná zakázka 

na stavební práce) - VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového domu 

Čujkovova 29“ 

65. Smlouva o poskytnutí služeb - zajištění provozu infocentra 
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66. Vyloučení vybraného dodavatele (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 90.19 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina“ 

67. Provoz krizových mateřských škol 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 47. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, předložil program 

schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 67, 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/0035/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 17/2020 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. 2613/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0033/20 

Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví M. H. 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2614/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0018/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jih, 
Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka 

Mgr. Dohnal – návrh na doplnění DZ materiálu, část stanovisko odboru, doplnit namísto 

tečky: a rovněž RMOb doporučuje schválit výši a rozdělení hospodářského výsledku, 

a to do rezervního fondu ve výši 209 976,78 Kč a do fondu odměn ve výši 800 000 Kč, 

s čerpáním z fondu odměn max. 50 % v roce 2020. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení s úpravou DZ: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 

0. 

Bylo přijato usnesení č. 2615/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0088/20 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 2616/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0090/20 

Změna platového stupně řediteli Základní školy Ostrava-Hrabůvka. Klegova 27, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2617/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0077/20 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2618/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0092/20 

Připojení škol a školských zařízení na optickou síť elektronických komunikací 

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

Bylo přijato usnesení č. 2619/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0086/20 

Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy a předfinancování projektu - Stárnout zdravě a aktivně 



            Strana 4/16 
 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla….z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje… (původně Mravskoslezského kraje…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2620/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0087/20 

Přijetí dotace MSK, uzavření smlouvy a předfinancování projektu - Poznávací zájezdy 
pro seniory 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2621/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0089/20 

Rozbory hospodaření příspěvkových organizací, které byly zřízeny statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2622/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0091/20 

Provoz mateřských škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 2623/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0068/20 

Přerušení činnosti školních družin při základních školách 

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

Bylo přijato usnesení č. 2624/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 13 OSK/RMOb/0094/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 2625/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 14 OHS/RMOb/0010/20 

Dodatek č. 20/2020 ke Smlouvě č.11/v/011/7/00 s Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje 

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

Bylo přijato usnesení č. 2626/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 15 OPR/RMOb/0008/20 

Žádost o prominutí dluhu, žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu H. K. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2627/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 16 OPR/RMOb/0015/20 

Žádost o splátkový kalendář - M. Z. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2628/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 17 OPR/RMOb/0017/20 

Hromadný odpis pohledávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 2629/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 18 OPVO/RMOb/0004/20 

Návrh na stanovení termínů zasedání ZMOb a schůzí RMOb na 2. pololetí 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2630/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0015/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2631/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0161/20 

Prodej 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. 2632/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0020/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2633/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0013/20 

Prodej částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Koncová 

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

Bylo přijato usnesení č. 2634/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0126/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2635/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0120/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 2636/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0150/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2637/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0151/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, ul. Petroncova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2638/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0159/20 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části pozemku a zřízení věcného břemene 
na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbků 

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

Bylo přijato usnesení č. 2639/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0164/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek 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. 2640/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0156/20 

Stanovisko k nabytí a následnému svěření pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Samaritánská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2641/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0157/20 

Stanovisko k pronájmu nebo prodeji nesvěřených pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. U Hrůbků a svěření pozemků 

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

Bylo přijato usnesení č. 2642/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0165/20 

Stanovisko k prodeji části pozemku a stavební záměr na části pozemku v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 2643/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0147/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2644/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0152/20 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2645/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0154/20 

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. 2646/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0155/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh 
nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2647/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0149/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Krmelínská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2648/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0158/20 

Žádost o vydání předchozího souhlasu s prodejem části pozemku a stanovisko k prodeji části 
pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2649/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 38 OBH/RMOb/0088/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2650/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 39 OBH/RMOb/0089/20 

Podání výpovědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2651/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 40 OBH/RMOb/0092/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 2652/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0093/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 2653/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0095/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 2654/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 43 OBH/RMOb/0096/20 

Nájemné za pronájem bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 2655/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 44 ODK/RMOb/0028/20 

Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v souvislosti s opravou chodníků 
na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2656/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 45 ODK/RMOb/0029/20 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s opravou chodníků 
na ul. Patrice Lumumby v Ostravě - Zábřehu 

Bc. Bednář – k materiálu doplněna nová důvodová zpráva.  

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

0. 

Bylo přijato usnesení č. 2657/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 46 ODK/RMOb/0027/20 

Majetek nepatrné hodnoty, nemovitá věc v k. ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava 

Bc. Bednář, Mgr. Mentlík – diskuse k předmětnému pozemku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2658/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 47 ODK/RMOb/0030/20 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2659/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 48 INV/RMOb/0020/20 

VZ INV 10.20 Rekonstrukce podhledu části fasády kina Luna 

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

Bylo přijato usnesení č. 2660/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 49 VSV/RMOb/0002/20 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k pořadům 

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

Bylo přijato usnesení č. 2661/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0072/20 

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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2662/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0073/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 25.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2663/RMOb-JIH/1822/47 
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Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0074/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 26.20 
„Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2664/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0076/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 22.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, 
Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2665/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0077/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 27.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2666/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0078/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 17.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2667/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0079/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 21.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, 
Ostrava-Hrabůvka" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2668/RMOb-JIH/1822/47 

Materiál č. 57 OBH/RMOb/0099/20 

Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení a v bytech v bytových domech 
na ul. Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2669/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0075/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 29.20 
„Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 
2. etapa” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2670/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0082/20 

Revokace usnesení a změna složení hodnotící komise (zjednodušené podlimitní řízení, 
podlimitní VZ na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2671/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 60 OVZ/RMOb/0083/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 12.20 
„Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2672/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 61 OFR/RMOb/0038/20 

Informace správce místního poplatku k prominutí místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2673/RMOb-JIH/1822/47 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0081/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 30.20 
„Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2674/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0084/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 07.20 „Přírodní zahrada 
nejen pro děti H1 – Participativní rozpočet“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2675/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0086/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (otevřené řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na stavební práce) - VZ 08.20 „Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2676/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 65 VSV/RMOb/0003/20 

Smlouva o poskytnutí služeb - zajištění provozu infocentra 

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

Bylo přijato usnesení č. 2677/RMOb-JIH/1822/47 

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0087/20 

Vyloučení vybraného dodavatele (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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2678/RMOb-JIH/1822/47 

Materiál č. 67 OSK/RMOb/0127/20 

Provoz krizových mateřských škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 2679/RMOb-JIH/1822/47 

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 47. schůzi rady. 

 

 

Usnesení z 47. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 2613/RMOb-JIH/1822/47 

do č. usnesení 2679/RMOb-JIH/1822/47jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

Zapsala: Bc. Renata Štroblíková ………………………………… 

Dne: 15.05.2020      

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka   

 


