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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 53. schůze rady městského obvodu 
konané dne 10.08.2020 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 7   

Omluveno: 2   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 13:00 hod.   

Ukončení: 13:40 hod.   

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

16. Připojení nebytových a školských objektů na optickou síť elektronických komunikací 

46. Pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

53.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, Zábřeh 1 

61. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina 

u Ostravy, ul. Žižkovská 

62. Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, Zábřeh 2 

91. Návrh na uzavření smlouvy o zajištění celoroční údržby travnatých ploch pro lokality 

Výškovice a Zábřeh 

  

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

95. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – 

VZ 56.20 „Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO 

svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

 
Bc. Bednář - zahájil 53. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, z jednání rady omluvil 

místostarostku Ing. Hanu Tichánkovou a místostarostu Mgr. Jana Dohnala, uvedl, že rada 
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je usnášení schopna. 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. 

 

Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 95, navrhl, jako první bod 

zařadit materiál č. 94 a stáhnout z jednání materiály č. 16, 46, 53, 61, 62 a. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

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

 

Materiál č. 94 OFR/RMOb/0065/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 32/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3044/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0057/20 

Revokace části usnesení č. 2177/RMOb-JIH/1822/38 ze dne 30.01.2020 - Návrh rozpočtových 
opatření č. 3/2020 a schválení zvýšení závazného ukazatele "příspěvek na provoz" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3045/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0059/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 31/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje, bod 2. písmeno f) …v rámci 

finančního vypořádání roku 2019 (původně …vypořádní), dále písmeno r) … o částku 

4 702 Kč… (původně ….vo). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3046/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 3 VZP/RMOb/0001/20 

Návrh na odvolání a jmenování člena Povodňové komise Městského obvodu Ostrava-Jih 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) odvolává i 2) jmenuje…k 10.08.2020 

(původně 06.08.2020). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3047/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 4 INV/RMOb/0037/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh, - dovybavení, dodatek č. 1 

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá…T: 31.08.2020 (původně 

07.08.2020). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3048/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 5 VSV/RMOb/0008/20 

Redakční rada Jižních listů 

Bc. Hűbner, MBA - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje…, a to dnem 10.08.2020  

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje…, a to dnem 11.08.2020 

(původně 07.08.2020) v obou případech. 

Bc. Bednář – úprava i v DZ na 11.08.2020, návrh hlasovat o úpravě 11.08.2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3049/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 6 VSV/RMOb/0009/20 

Úprava Pravidel pro vydávání Jižních listů - změna počtu znaků v rubrice Názory 

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

Bylo přijato usnesení č. 3050/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 7 ODK/RMOb/0046/20 

Záměr příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih podat žádost o dotaci na pořízení 
vozidel 

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

Bylo přijato usnesení č. 3051/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0047/20 

Přehled o počtu uzavřených smluv o nájmu hrobových míst za období leden - červen 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3052/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 9 ODK/RMOb/0048/20 

Přehled nabytých věcí v případech pozůstalosti s majetkem bez hodnoty a majetkem nepatrné 
hodnoty za období leden - červen 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3053/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 10 OPVO/RMOb/0009/20 

Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3054/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 11 OPR/RMOb/0023/20 

Schválení vzorové smlouvy o výpůjčce movitých věcí pořízených pro jejich budoucí předání 
k hospodaření příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3055/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 12 OPR/RMOb/0025/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu s M. Z. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3056/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0153/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3057/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0168/20 

Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3058/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0169/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 3059/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0172/20 

Připojení nebytových a školských objektů na optickou síť elektronických komunikací 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 17 OBH/RMOb/0176/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3060/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0178/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3061/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0179/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Stavby Janitt s.r.o. v bytovém domě 
na ul. Václava Košaře 125/4, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3062/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0181/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 3063/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0182/20 

Žádost o splátkový kalendář J. K. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3064/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 22 OBH/RMOb/0185/20 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - oprava sociálních 
zařízení" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3065/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0186/20 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3066/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0187/20 

Zveřejnění záměru k umístění přijímací antény na střechu objektu na ulici B. Četyny 978/19, O.-
Bělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 3067/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0188/20 

VZ 146.18 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 
na ul. 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice - 2. etapa" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3068/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0189/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti v objektu na ulici Horymírova 121, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3069/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0190/20 

Udělení souhlasu s umístěním sídla organizace v objektu na ulici Bohumíra Četyny 978/19, O.-
Bělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 3070/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0191/20 

Zmocnění k podpisu formuláře čestného prohlášení pronajímatele v rámci dotačního programu 
COVID - Nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 3071/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0167/20 

Dodatek č. 1 - VZ 128.19 „Výměna nákladních výtahů v MŠ Výškovická 120a, MŠ 
Volgogradská 4, MŠ P. Lumumby 25" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3072/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 30 OSK/RMOb/0168/20 

Uložení odvodu finančních prostředků příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele 
z důvodu porušení rozpočtové kázně 

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

Bylo přijato usnesení č. 3073/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 31 OSK/RMOb/0169/20 

Výjimka z počtu žáků v Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3074/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 32 OSK/RMOb/0170/20 

Dodatek č. 1 - VZ 123.19 „Výměna oken ZŠ V. Košaře 6" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3075/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 33 OSK/RMOb/0175/20 

Převod části rezervního fondu k posílení fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 3076/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 34 OSK/RMOb/0176/20 

Snížení mzdového limitu pro rok 2020 pro Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3077/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 35 OSK/RMOb/0179/20 

Souhlas se zapojením Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 3078/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 36 OSK/RMOb/0180/20 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 3079/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 37 OSK/RMOb/0181/20 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 3080/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 38 OSK/RMOb/0182/20 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Harmonii Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3081/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 39 OSK/RMOb/0183/20 

Bezúplatný převod hmotného movitého majetku 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu DZ materiálu…bezúplatně převádí 

od 11.08.2020…(původně …07.08.2020). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3082/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 40 OSK/RMOb/0184/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3083/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 41 OSK/RMOb/0185/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospodaření 

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

Bylo přijato usnesení č. 3084/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0211/20 

Návrh na výpověď z nájmu a záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Krokova 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla, bod 2. … na dobu neurčitou… 

(původně neurčtiou). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3085/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0252/20 

Návrh na ukončení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Hrůbku 

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

Bylo přijato usnesení č. 3086/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0245/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3087/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0262/20 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3088/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0266/20 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0251/20 

Stavební záměr na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 3089/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0195/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3090/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0249/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3091/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0177/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3092/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0253/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3093/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0254/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3094/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0255/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, Zábřeh 1 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0256/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3095/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0258/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3096/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0259/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3097/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0260/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Šeříkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3098/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0264/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3099/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 59 OMJ/RMOb/0265/20 

Souhlas se stavebním záměrem, výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Na Rybníčkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 3100/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0267/20 

Souhlas s přenecháním užívání části vypůjčeného pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3101/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0269/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0270/20 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, Zábřeh 2 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 63 OMJ/RMOb/0261/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3102/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 64 OMJ/RMOb/0257/20 

Záměr na výpůjčku části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli 

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

Bylo přijato usnesení č. 3103/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 65 OMJ/RMOb/0115/20 

Zřízení věcného břemene – 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. 3104/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0152/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (veřejná zakázka v DNS, nadlimitní veřejná zakázka na služby) – 
VZ 41.2020 TDI na akci Zeleň za Lunou, Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3105/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0141/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby, užší řízení) – VZ 37.20 
Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor 
investora při realizaci stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3106/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0146/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 54.20 
„Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-
Bělský Les“ 

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla… vypustit s úpravou. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3107/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0147/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3108/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0150/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 34.20 „Dodávka 
1 kusu nosiče výměnných nástaveb vč. 4 ks kontejnerů” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3109/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0135/20 

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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3110/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0148/20 

Zrušení veřejné zakázky (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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3111/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0149/20 

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

Bylo přijato usnesení č. 3112/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0151/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 47.20 „Pohyb dětem - 
stop tabletům“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3113/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0153/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3114/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 76 OSR/RMOb/0009/20 

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotaci č. 3908110117 pro projekt Regenerace sídliště 
Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

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

Bylo přijato usnesení č. 3115/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 77 OBH/RMOb/0192/20 

Mimosoudní dohoda o zvýšení nájemného za pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3116/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 78 SOC/RMOb/0033/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3117/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 79 OBH/RMOb/0193/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu na ulici B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 3118/RMOb-JIH/1822/53 



            Strana 19/23 
 

 

Materiál č. 80 OFR/RMOb/0060/20 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 
2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3119/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 81 OFR/RMOb/0062/20 

Oznámení o změně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 3120/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 82 OFR/RMOb/0061/20 

Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby 
a podnikatele s J&T Bankou a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3121/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 83 ODK/RMOb/0051/20 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková organizace 

Bc. Hűbner, MBA – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje – Zastupitelstvu 

městského obvodu … (původně … obvod). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3122/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 84 INV/RMOb/0038/20 

Dodatek č.1 k SOD S/0481/2020/INV ze dne 26.05.2020 VZ INV 10.20 "Rekonstrukce podhledu 
části fasády kina Luna" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3123/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 85 OSK/RMOb/0171/20 

Dodatek č. 1 - VZ 04.20 - „Oprava sociálních zařízení MŠ B. Dvorského 2, Ostrava-Bělský Les" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3124/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 86 OSK/RMOb/0188/20 

Dodatek č. 2 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - 
Hrabůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3125/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 87 OSK/RMOb/0190/20 

Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
a Kulturního zařízení Ostrava-Jih 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení: nadpis …Kulturního zařízení Ostrava-Jih 

(původně …Kuturního), odst. 1) doporučuje, 2. strana usnesení, část Základní školy a 

mateřské školy Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvkové organizace… (původně 

oganizace) a dále Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52… (původně 

Březnova). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3126/RMOb-JIH/1822/53 
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Materiál č. 88 OSK/RMOb/0189/20 

Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3127/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 89 OSK/RMOb/0186/20 

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a Dodatek č. 1 zřizovací listiny Mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, nadpis … zřizovací listiny (původně …lístiny). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3128/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 90 INV/RMOb/0039/20 

Dodatek č.2 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 VZ 98.19 "Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3129/RMOb-JIH/1822/53 

Materiál č. 91 ODK/RMOb/0049/20 

Návrh na uzavření smlouvy o zajištění celoroční údržby travnatých ploch pro lokality 
Výškovice a Zábřeh 

Mgr. Mentlík - doporučuje posečkat z důvodu probíhající veřejné zakázky, OPR doporučuje 

stáhnout materiál a vyčkat ukončení VZ. 

 

Bc. Bednář – návrh na stažení materiálu. 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 92 OPR/RMOb/0026/20 

Podání odvolání proti rozhodnutí ve věci sp. zn. 65 C 83/2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 3130/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 93 TAJ/RMOb/0003/20 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 

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

Bylo přijato usnesení č. 3131/RMOb-JIH/1822/53 

 

Materiál č. 95 OVZ/RMOb/0155/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 56.20 
„Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3132/RMOb-JIH/1822/53 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 53. schůzi rady. 

 

 

 

Usnesení z 53. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3044/RMOb-JIH/1822/53 

do čísla usnesení 3132/RMOb-JIH/1822/53 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

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

Dne: 11.08.2020      
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Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

 

  

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka      

 

    


