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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 52. schůze rady městského obvodu 
konané dne 16.07.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:15 hod.   

Ukončení: 10:45 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
17.  Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek a uzavření 

smlouvy se společností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se zajištěním oprav 
místních komunikací III. a IV. třídy  

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
75.  Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 48.20 

Zpracování projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 
76.  Stížnosti a petice ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním 

postižením MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 
77.  Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 

příspěvková organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním 
poškozením MIKASA na ul. Srbská 

78.  Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2940/RMObM-
JIH/1822/23 ze dne 01.07.2020, pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu  
k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 

79.  Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti s nákupem vozidla pro svoz 
odpadu z odpadkových košů 

80.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  
- VZ 49.20 „Provádění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 
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81.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  
- VZ 47.20 „Pohyb dětem - stop tabletům” 

82.  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) 
- VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky 
pro MŠ Mitušova 6” 

83.  Připojení škol a školských zařízení na optickou síť elektronických komunikací 
84.  Dodatek č. 1 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova" 
85.  Pronájem prostor sloužícího podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-

Hrabůvka 
86.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-

Výškovice  
87.  Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na objekt na ulici Horní 81, O.-Dubina 
88.  Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  

- VZ 28.20 „Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových 
objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“   

89.  Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce)  
- VZ 51.20 „Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových 
objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“  

 

 
 
 
Bc. Bednář - zahájil 52. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, uvedl, že rada  
je usnášení schopna. 
 
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. 
 
Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 89, navrhl stáhnout 
z jednání materiál č. 17.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 1 OPR/RMOb/0018/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu J. H. 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2944/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 2 OPVO/RMOb/0008/20 

Návrh na poskytnutí finančního daru 

Bc. Bednář – upozornění na novou přílohu č. 3. 

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

Bylo přijato usnesení č. 2945/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 3 OSR/RMOb/0007/20 

Přijetí neinvestiční dotace MPSV a předfinancování projektu v soutěži - Obec přátelská rodině  
a seniorům 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 2946/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0032/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 2947/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0030/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2948/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0031/20 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 2949/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 7 OFR/RMOb/0056/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 29/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Hűbner, MBA – návrh hlasovat samostatně o rozpočtovém opatření pod písm. b). 
Hlasování o rozpočtovém opatření b): 7:0:2 – schváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení (mimo rozpočtové opatření b): hlasovalo pro 9, 
proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 2950/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 8 OFR/RMOb/0055/20 

Žádost o odškodnění vzniklé škody na majetku J. B. 

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. 2951/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 9 OHS/RMOb/0015/20 

Vyhodnocení Dohody o součinnosti mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh a Jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh za rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 2952/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0154/20 

Poskytnutí finančního daru 1. Bruslařskému klubu Buď INline 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. 2953/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 11 OSK/RMOb/0157/20 

Zřízení přípravné třídy v Základní škole Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2954/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0158/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2955/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0159/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2956/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0160/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 2957/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0161/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, 
Adamusova 7, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 2958/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 16 OSK/RMOb/0163/20 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 2959/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 17 ODK/RMOb/0043/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy  
se společností Ostravské komunikace, a.s. v souvislosti se zajištěním oprav místních 
komunikací III. a IV. třídy 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0225/20 

Pronájem 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. 2960/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0230/20 

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. 2961/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0234/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2962/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0238/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Ruská – restaurační zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2963/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0042/20 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene na pozemek 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. 2964/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0182/20 

Souhlas se stavebním záměrem, ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2965/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0222/20 

Souhlas se stavebním záměrem a pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou,  
ul. Krokova, Neklanova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2966/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0223/20 

Souhlas se stavebním záměrem a 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. 2967/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0224/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2968/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0227/20 

Souhlas se stavebním záměrem 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. 2969/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0228/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemku 
v k. ú. Hrabůvka, ulice Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2970/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0233/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Jubilejní 89 

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

Bylo přijato usnesení č. 2971/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0235/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2972/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0239/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2973/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0242/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Jubilejní 90 

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

Bylo přijato usnesení č. 2974/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0243/20 

Souhlas se stavebním záměrem, záměr na výpůjčku části pozemku 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. 2975/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0197/20 

Souhlas se stavebním záměrem ul. Staňkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 2976/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0236/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže  
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2977/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0237/20 

Úplné znění přílohy č.1 ke zřizovací listině 

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

Bylo přijato usnesení č. 2978/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0201/20 

Výpůjčka části pozemku 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. 2979/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0226/20 

Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 2980/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0241/20 

Výpůjčka částí pozemků, souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene  
na pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 3) rozhodla, podbod 1. …Monikou a Jiřím K. 
(původně… Moniku). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2981/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0215/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2982/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0231/20 

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. 2983/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0232/20 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova - Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 2984/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0189/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 2985/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 44 OBH/RMOb/0158/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám o dílo na servis a opravy výtahů v bytových domech 

pí Langrová - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, … dle bodu 1 tohoto usnesení… 
(původně… ustanovení). 

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

Bylo přijato usnesení č. 2986/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 45 OBH/RMOb/0167/20 

Opakovaná žádost o pronájem části vestibulu budovy DPS na ulici Horymírova 121, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2987/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 46 OBH/RMOb/0170/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 2988/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 47 OBH/RMOb/0145/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 2989/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 48 OBH/RMOb/0157/20 

Pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalitě ulice J. Matuška, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2990/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0161/20 

Pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2991/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 50 OBH/RMOb/0159/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2992/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 51 OBH/RMOb/0162/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti American House Styles, s.r.o. v pronajatém 
prostoru na ul. Závodní 330/49a, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 2993/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 52 OBH/RMOb/0164/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2994/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 53 OBH/RMOb/0156/20 

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v bytovém domě na ul. Vlasty Vlasákové 966/2  
v Ostravě-Bělském Lese, zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 2995/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0160/20 

Zveřejnění záměru na pronájem garážových stání č. 4 a 5 na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 2996/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 55 OBH/RMOb/0165/20 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu  
V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 2997/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 56 OBH/RMOb/0138/20 

Žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu  
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 2998/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 57 INV/RMOb/0031/20 

Dodatek č. 3 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. 2999/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 58 INV/RMOb/0032/20 

Dohoda o způsobu rozúčtování nákladů na dodávku elektrické energie pro akci "Regenerace 
sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin" - provoz mlhoviště 

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

Bylo přijato usnesení č. 3000/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 59 INV/RMOb/0033/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce hřiště 
na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3001/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 60 INV/RMOb/0034/20 

Investiční záměry č. 01-05/2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3002/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0122/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 42.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodníků MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3003/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0123/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 43.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3004/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0130/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 32.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3005/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0131/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajištění celoroční 
údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3006/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0132/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu 
Horní v městském obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3007/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0126/20 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - 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. 3008/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0080/20 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 DNS 
„Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3009/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0124/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky nebo zrušení zadávacího řízení, varianty (nadlimitní 
veřejná zakázka na služby) - VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace 
sídliště Hrabůvka, 2. etapa - Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka" 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3010/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0129/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 06.20 
„Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-
Jih pro zimní sezónu 2020/2021“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3011/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0127/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 41.20 „Technické 
zabezpečení voleb 2020” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3012/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0134/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 38.20 „Koordinátor 
BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3013/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0125/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) – VZ 24.20 
„Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3014/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0128/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 45.20 „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. 3015/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0133/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 33.20 „Oprava 
oplocení ZŠ Březinova“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3016/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0137/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 48.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Retenční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3017/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 76 OPR/RMOb/0020/20 

Stížnosti a petice ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním postižením 
MIKASA na ul. Srbská v Ostravě-Výškovicích 

Bc. Bednář – v důvodové zprávě a návrhu odpovědi uvést správný název společnosti – 
BILLY REAL, (původně BIILY REAL). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3018/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 77 OPR/RMOb/0021/20 

Petice zaměstnanců a rodičů žáků Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková 
organizace, ve věci plánované výstavby Domova pro osoby se zdravotním poškozením 
MIKASA na ul. Srbská 

Bc. Bednář – v důvodové zprávě a návrhu odpovědi uvést správný název společnosti – 
BILLY REAL, (původně BIILY REAL). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3019/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 78 OBH/RMOb/0171/20 

Revokace usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2940/RMObM-JIH/1822/23  
ze dne 01.07.2020, pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení  
na ul. Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3020/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 79 ODK/RMOb/0044/20 

Návrh na udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkovou 
organizaci Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti s nákupem vozidla pro svoz odpadu  
z odpadkových košů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3021/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0140/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 49.20 
„Provádění stavebních prací 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. 3022/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0136/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 47.20 „Pohyb 
dětem - stop tabletům” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3023/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0139/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 46.20 
„Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3024/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 83 OSK/RMOb/0165/20 

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. 3025/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 84 OSK/RMOb/0166/20 

Dodatek č. 1 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3026/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 85 OBH/RMOb/0175/20 

Pronájem prostor sloužícího podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3027/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 86 OBH/RMOb/0163/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě nájemce v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 3028/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 87 OBH/RMOb/0166/20 

Uzavření dodatku k pachtovní smlouvě na objekt na ulici Horní 81, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3029/RMOb-JIH/1822/52 

 

Materiál č. 88 OVZ/RMOb/0144/20 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 28.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech 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. 3030/RMOb-JIH/1822/52 
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Materiál č. 89 OVZ/RMOb/0145/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 51.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech 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. 3031/RMOb-JIH/1822/52 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 52. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení z 52. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 2944/RMOb-JIH/1822/52 
do čísla usnesení 3031/RMOb-JIH/1822/52 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 17.07.2020      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    


