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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 48. schůze rady městského obvodu 
konané dne 21.05.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:05 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
5.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0116/2020/VSV 
67.  Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 

„Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové”  

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
64.  Poskytnutí slevy ze základního nájemného 
65.  Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - 

VZ 23.20 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 
66.  Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 

„Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická" 
67.  Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 

„Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 
68.  Oznámení o změně úrokové sazby 
69.  Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 

organizaci 
70.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce v objektu č.p. 1115 v Ostravě-

Hrabůvce 
71.  Návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih  

na rok 2020 
72.  Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, 

dodatek č. 2   
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Bc. Bednář - zahájil 48. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih.  
 
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. 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 72, navrhl stáhnout z jednání materiály  
č. 5 a č. 67. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
Bc. Bednář - konstatoval, že rada je usnášeníschopna, v tuto chvíli se vzdálil Mgr. Dohnal. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0036/20 

Zpráva o hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-březen 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2680/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0037/20 

Návrh závěrečného účtu městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová příloha č. 2. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2681/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0039/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 18/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2682/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 4 OFR/RMOb/0040/20 

Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová příloha č. 3.  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení s upravenou přílohou č. 3: hlasovalo pro 8, proti 0, 
zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2683/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 5 VSV/RMOb/0004/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0116/2020/VSV 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0031/20 

Účetní závěrka za rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2684/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0032/20 

Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2685/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0033/20 

Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2686/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0092/20 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou a záměr na pronájem parkovacího stání v k. ú. Dubina  
u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 2687/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0168/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2688/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0169/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2689/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0170/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Sologubova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2690/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0171/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2691/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0173/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, U Nové školy a Jubilejní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2692/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0174/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice, ul. Proskovická x Smrčková 

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

Bylo přijato usnesení č. 2693/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0175/20 

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. 2694/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0176/20 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2695/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0178/20 

Prodej pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Souběžná 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje, část 3. odstranit nadbytečné slovo 
„bytem“, dále předposlední odstavec  …trpět umístění, provozování a udržování vodovodního 
řadu (původně vodovodní řadu), dále ….provozování a udržování kanalizační stoky a 
veřejného osvětlení… (veřejné osvětlení). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2696/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0179/20 

Souhlas se stavebním záměrem a 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. 2697/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0180/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2698/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0181/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Dubina  
u Ostravy a Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2699/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0183/20 

Záměr na změnu nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2700/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0186/20 

Změna hodnoty předaného nemovitého majetku příspěvkovým organizacím, jejichž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2701/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 24 SOC/RMOb/0019/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2702/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0097/20 

Bezpečnost a kriminalita v městském obvodu Ostrava-Jih za rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2703/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 26 OSK/RMOb/0098/20 

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 2704/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 27 OSK/RMOb/0099/20 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyúčtování dotace za rok 2019 pro Futsal club 
Ostrava, z.s. 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2705/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 28 OSK/RMOb/0100/20 

Odvod finančních prostředků z fondů investic příspěvkových organizací do rozpočtu 
zřizovatele 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) ukládá, … těmto příspěvkovým 
organizacím (původně organzacím). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2706/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0096/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2707/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 30 OSK/RMOb/0101/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2708/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 31 OSK/RMOb/0102/20 

Účetní závěrka za rok 2019 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. 2709/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 32 OSK/RMOb/0103/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2710/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 33 OSK/RMOb/0104/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Emilie 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. 2711/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 34 OSK/RMOb/0105/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2712/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 35 OSK/RMOb/0106/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2713/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 36 OSK/RMOb/0107/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Dubina, F. Formana 45, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2714/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 37 OSK/RMOb/0108/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2715/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 38 OSK/RMOb/0109/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2716/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 39 OSK/RMOb/0110/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2717/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 40 OSK/RMOb/0111/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2718/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 41 OSK/RMOb/0113/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2719/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 42 OSK/RMOb/0114/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkové organizace 
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Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje, … řádnou účetní závěrku  
za rok 2019 (původně 2018). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2720/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 43 OSK/RMOb/0116/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2721/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 44 OSK/RMOb/0117/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2722/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 45 OSK/RMOb/0118/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2723/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 46 OSK/RMOb/0119/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2724/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 47 OSK/RMOb/0120/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2725/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 48 OSK/RMOb/0121/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové 
organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) zmocňuje,… k podpisu Protokolu 
(původně Protoku). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2726/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 49 OSK/RMOb/0122/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, A.Gavlase 12A, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2727/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 50 OSK/RMOb/0123/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2728/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 51 OSK/RMOb/0124/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvkové 
organizace 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2729/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 52 OSK/RMOb/0125/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2730/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 53 OSK/RMOb/0126/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2731/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 54 OSK/RMOb/0112/20 

Odebrání osobního příplatku ředitelce Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2732/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 55 OSK/RMOb/0115/20 

Účetní závěrka za rok 2019 Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2733/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 56 OBH/RMOb/0049/20 

Umístění telekomunikačního zařízení a kamery na střechu bytového domu V. Košaře 122/1, 
Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2734/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 57 OBH/RMOb/0097/20 

Vybudování vnitřních rozvodů optické infrastruktury elektronických komunikací v bytových 
domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2735/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 58 OBH/RMOb/0098/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 2736/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 59 OBH/RMOb/0102/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovité věci bytového domu Výškovická 446/151, 
Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 2737/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 60 OBH/RMOb/0104/20 

Pronájem části střechy bytového domu Horymírova 2975/4, Ostrava-Zábřeh 

pí Langrová - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, …se společností T-MOBILE 
Czech Republic, a.s., IČO: 64949681 (původní 00845451). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2738/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 61 OHS/RMOb/0011/20 

Svěření drobného hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 2739/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 62 OHS/RMOb/0012/20 

Svěření drobného hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 2740/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 63 OSR/RMOb/0006/20 

Podání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 
"Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29" 

Mgr. Dohnal - informace k dotačnímu řízení. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2741/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 64 OBH/RMOb/0059/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 2742/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0085/20 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 23.20 
„Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2743/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0088/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 09.20 „Modernizace 
školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2744/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0089/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 
„Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 68 OFR/RMOb/0041/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 2745/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 69 OSK/RMOb/0128/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2746/RMOb-JIH/1822/48 
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Materiál č. 70 OBH/RMOb/0106/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce 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. 2747/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 71 OFR/RMOb/0043/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 19/2020 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. 2748/RMOb-JIH/1822/48 

 

Materiál č. 72 INV/RMOb/0022/20 

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben, dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 2749/RMOb-JIH/1822/48 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 48. schůzi rady. 

 
 
 
Usnesení ze 48. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2680/RMOb-JIH/1822/48 
do čísla usnesení 2749/RMOb-JIH/1822/48 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 22.05.2020      
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka  


