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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 50. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 18.06.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 11:10 hod.   

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
9. Projednání žádosti o prominutí nájemného a nákladů na služby spojené s užíváním 

prostoru v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, O.-Dubina 
22. Ukončení smlouvy a zrušení věcného břemene, souhlas se stavebním záměrem 

a zřízení věcného břemene - služebnosti cesty na částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, 
ulice Holasova 

26. Souhlas s přenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ul. B. Četyny 

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
62. Revokace usnesení č. 2718/RMOb-Jih/1822/48 
63. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 18.20 

„Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka” 
64. Pronájem náhradních bytů, zrušení předpisu nájemného za pronájem sklepů 
65. Oznámení o změně úrokové sazby 
66. Návrh rozpočtového opatření č. 26/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 

rok 2020 
67. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 30.20 

„Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 
68. Záměr na výpůjčku pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu 
69. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 

veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích“ 
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70. VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - 
dodatek č.1 

71. Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-
Zábřeh 

72. Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh -dovybavení 
73. Návrh na poskytnutí finančního daru 
74. Návrh rozpočtového opatření č. 28/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 

rok 2020 
 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 50. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, ze schůze rady omluvil 
místostarostu Ing. Otu Šimíka. Konstatoval, že rada je usnášeníschopna. 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. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 74. Jako první bod navrhl projednat 
materiál č. 27, na radu pozván zástupce investora, proběhne prezentace. Dále navrhl stažení 
materiálu č. 9, 22, který bude nejdříve projednán v potřebných komisích a dále materiálu č. 
26, kde si vyžádají potřebnou vizualizaci od budoucího nájemce. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0204/20 

Bytová výstavba v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x Provaznická 

Na jednání rady přizván zástupce investora, aby sdělil svůj záměr k lokalitě ul. Slezská x 
Provaznická. Proběhla vizualizace a následná diskuse k projektu PHP Gama – výstavba 
bytových domů. 
 
Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2823/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0050/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 25/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu důvodové zprávy, strana 4, bod h) přepisová chyba 
2 382 tis. Kč (původně 1 382 tis. Kč). 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení s úpravou důvodové zprávy: hlasovalo pro 8, 
proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2824/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0049/20 

Dohody o ukon čení smlouvy o b ěžném ú čtu vedeného u Komer ční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2825/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0021/20 

Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace z řízenou 
statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2826/RMOb-JIH/1822/50 

Bc. Bednář upozornil, že mu špatně nefunguje hlasovací zařízení. 
 

Materiál č. 4 OHS/RMOb/0013/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2827/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 5 OHS/RMOb/0014/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2828/RMOb-JIH/1822/50 
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Materiál č. 6 OBH/RMOb/0119/20 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy z d ůvodu zm ěny vým ěry nebytového prostoru 
sloužícího podnikání v objektu na ulici 29. dubna 2 59/33, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 2829/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0122/20 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 2830/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0123/20 

Výpov ěď smlouvy o provád ění odečtů odpa řovacích indikátor ů č. 07/2261/OBH ze dne 
25. června 2007 uzav řenou se spole čností iTEEN.CZ, s.r.o. 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) … se společností iTEEN.CZ … (původně 
iTEEN.cz) 

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

Bylo přijato usnesení č. 2831/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0129/20 

Projednání žádosti o prominutí nájemného a náklad ů na služby spojené s užíváním prostoru 
v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, O.-Dubina 

Hlasování o stažení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0130/20 

Projednání žádosti o snížení nájemného za pronájem garáže v objektu na ulici 
Dolní 160/34,Ostrava-Záb řeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2832/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0131/20 

Projednání žádosti o prominutí nájemného za pronáje m prostor ů pro umíst ění nápojových 
automat ů v objektu ÚMOb O.-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2833/RMOb-JIH/1822/50  

 
Bc. Bednář – omluvil z pracovních důvodů z dalšího průběhu rady PaedDr. Klímovou, MBA. 
 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0134/20 

Souhlas s provedením stavebních prací v objektu Pat rice Lumumby č.p. 2717, k.ú. Záb řeh 
nad Odrou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2834/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0136/20 

Ukon čení smluvního vztahu na zajišt ění nep řetržité havarijní služby a odstran ění havarijního 
stavu v bytových domech a nebytových objektech ve v lastnictví SMO, m ěstského obvodu 
Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 2835/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 14 ODK/RMOb/0040/20 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 2836/RMOb-JIH/1822/50  

 
 
 



            Strana 6/18  
 

Materiál č. 15 OPVO/RMOb/0006/20 

Kontrola pln ění úkol ů z usnesení RMOb k 30.04.2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2837/RMOb-JIH/1822/50 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0118/20 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. V . Jiřikovského 

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

Bylo přijato usnesení č. 2838/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0153/20 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2839/RMOb-JIH/1822/50 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0172/20 

Návrh na výpov ěď smlouvy o výp ůjčce pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2840/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0184/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Gerasimovova 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2841/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0192/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a zám ěr na výp ůjčku části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2842/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0194/20 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 2843/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0196/20 

Ukon čení smlouvy a zrušení v ěcného b řemene, souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení 
věcného b řemene - služebnosti cesty na částech pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ulice Holasova 

Hlasování o stažení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0198/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Jižní 

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

Bylo přijato usnesení č. 2844/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0199/20 

Stanovisko k odkoupení pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2845/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0200/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2846/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0203/20 

Souhlas s p řenecháním užívání pronajatého pozemku v k. ú. Dubin a u Ostravy, ul. B. Četyny 

Hlasování o stažení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen.   

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0206/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Moravská 

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

Bylo přijato usnesení č. 2847/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0207/20 

Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2848/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0209/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem, výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mjr. Nováka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2849/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0210/20 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě garáže v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2850/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0212/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2851/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0214/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2852/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 34 OSK/RMOb/0138/20 

Změny organiza ční struktury, systemizovaných míst a dodatek k orga nizačnímu řádu 
Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2853/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 35 OSK/RMOb/0139/20 

Oznámení o vyhlášení volných dn ů v základních školách z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu materiálu, odst. 1) bere na vědomí, …zřízených 
statutárním městem Ostrava,… (původně: staturáním). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2854/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 36 OSK/RMOb/0141/20 

Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 2855/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 37 OSK/RMOb/0142/20 

Výjimka z po čtu d ětí v Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Březinova 52, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2856/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 38 OSK/RMOb/0143/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie Ostrava-Hrab ůvka, 
Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2857/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 39 OSK/RMOb/0144/20 

Souhlas s p řijetím daru 

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

Bylo přijato usnesení č. 2858/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 40 OSK/RMOb/0145/20 

Předání projektové dokumentace 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, …Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizace, se sídlem… (původně: organizaci) 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2859/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 41 OSK/RMOb/0146/20 

Umíst ění zařízení na budovu ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Še říková 33 za ú čelem monitoringu 
bezpečnostní situace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2860/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 42 OSK/RMOb/0147/20 

Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2861/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 43 OSK/RMOb/0149/20 

Odpis nedobytných pohledávek Základní školy a mate řské školy Ostrava-B ělský 
Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2862/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 44 OSK/RMOb/0148/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 2863/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 45 INV/RMOb/0027/20 

Zpracování projektové dokumentace stavby Zateplení obvodového plášt ě, střechy a strop ů 
sklepních prostor, reko. st řechy a balkon ů bytového domu ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 
3022/11 Ostrava-B ělský Les - dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 2864/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 46 INV/RMOb/0026/20 

VZ 98.19 Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14 , Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2865/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0094/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  19.20 „Vybudování 
parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p. č. 654/54, k.ú. Záb řeh nad Odrou“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2866/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0096/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 89.19 „Zele ň za Lunou“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2867/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0097/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 03.20 
„Odstran ění betonových prvk ů v městském obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2868/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0099/20 

Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební 
práce) – VZ 10.20 „Revitalizace rybník ů ve Výškovicích” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2869/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0105/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 17.20 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Záb řehu“ 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2870/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0106/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 22.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tra mvajového podchodu Tylova, 
ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2871/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0107/20 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - 
VZ 16.18 „Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-inv estorská činnost a stavebn ě technický 
dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2872/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0108/20 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 2873/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0109/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 27.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce are álu - SKATEPARK OSTRAVA-
VÝŠKOVICE“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2874/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0110/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  36.20 
„Rekonstrukce h řišt ě při ZŠ Dvorského, Ostrava - B ělský Les; víceú čelové h řišt ě“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2875/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0111/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  35.20 
„Oprava elektroinstalace ve spole čných prostorách bytových dom ů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, 
Ostrava-Hrab ůvka“ 

Bc. Bednář – návrh na doplnění uchazeče IČO 27841359. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2876/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0112/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  33.20 
„Oprava oplocení ZŠ B řezinova 52“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2877/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0113/20 

Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  25.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrav a-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2878/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 60 OVZ/RMOb/0114/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  45.20 
„Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrav a-Hrabůvka” 

Bc. Bednář – návrh na doplnění uchazečů IČO 27848434, 46678468, 28654056. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2879/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0115/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 12.20 „Zateplení ob jektu a oprava zahradních teras p ři 
MŠ Rezkova 14, Ostrava-Záb řeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2880/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 62 OSK/RMOb/0151/20 

Revokace usnesení č. 2718/RMOb-Jih/1822/48 

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

Bylo přijato usnesení č. 2881/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0116/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  18.20 „Oprava st řechy 
na MŠ Mjr. Nováka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 2882/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 64 OBH/RMOb/0137/20 

Pronájem náhradních byt ů, zrušení p ředpisu nájemného za pronájem sklep ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 2883/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 65 OFR/RMOb/0051/20 

Oznámení o zm ěně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 2884/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 66 OFR/RMOb/0052/20 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 26/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2885/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0104/20 

Zpráva komise (ve řejná 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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2886/RMOb-JIH/1822/50  
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Materiál č. 68 OMJ/RMOb/0220/20 

Záměr na výp ůjčku pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V Zálomu 

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

Bylo přijato usnesení č. 2887/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0118/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 10.20 „Revitalizace  rybník ů ve Výškovicích“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 2888/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 70 INV/RMOb/0030/20 

VZ 95.19 Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka - dodatek č. 1 

Ing. Tichánková - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, … potřebné úkony související 
…(původně: soouvisející). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2889/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 71 OBH/RMOb/0141/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  V Zálomu 2948/1, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2890/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 72 INV/RMOb/0028/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh - dovybavení 

Ing. Tichánková – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 2891/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 73 OPVO/RMOb/0007/20 

Návrh na poskytnutí finan čního daru 

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

Bylo přijato usnesení č. 2892/RMOb-JIH/1822/50  

 

Materiál č. 74 OFR/RMOb/0054/20 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 28/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2893/RMOb-JIH/1822/50 

 
Bc. Bednář – uvedl, že u materiálů č. 56, 57, 58 měl nechat hlasovat s úpravou, protože 
v usnesení v bodě 2. je chybně uvedeno odělení a správně má být uvedeno oddělení 
veřejných zakázek. 
 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 50. schůzi rady. 

 
 
Usnesení ze 50. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2823/RMOb-JIH/1822/50 
do čísla usnesení 2893/RMOb-JIH/1822/50 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 22.06.2020 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………… 
starosta  
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka  


