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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 54. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 27.08.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:50 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

35. Ukončení nájmu dohodou, zveřejnění záměru na pronájem části pozemku 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svatoplukova 

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
107. Dodatek č. 1 - VZ 18.20 - „Oprava střechy na MŠ Mjr. Nováka  
108. Dodatek č. 2 - VZ 116.19 - „Hydroizolace MŠ Šponarova 
109. Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace 
110. Žádost - schválení změn v projektech spolků Březinka, z. s. a Vokální ansámbl 

NOTABENE z.s 
111. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 

organizace 
 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 54. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, z jednání rady omluvil 
místostarostu Ing. Šimíka, uvedl, že rada je usnášení schopna. Zápis a usnesení společně 
s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 111 a navrhl stáhnout z jednání rady 
materiál č. 35. 
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Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0064/20 

Zpráva o hospoda ření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden- červen 2020 a návrh 
aktualizovaného st řednědobého výhledu rozpo čtu na léta 2021 - 2023 

Bc. Bednář – upozornil na novou přílohu k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3133/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0072/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 33/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje, bod 2., písm. 
b) …příspěvková organizace… (původně: organizae). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3134/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0063/20 

Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih ke dni 30. 03. a 30. 06.  2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3135/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0068/20 

Návrh na uzav ření Pojistné smlouvy č. 4281828869 - Pojišt ění jednorázových akcí s Generali 
Českou pojiš ťovnou a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3136/RMOb-JIH/1822/54  
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Materiál č. 5 OFR/RMOb/0071/20 

Návrh na uzav ření Smlouvy o z řízení a vedení b ěžného ú čtu s Komer ční bankou, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3137/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 6 OFR/RMOb/0067/20 

Žádost o odškodn ění vzniklé újmy na zdraví M. H. 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3138/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 7 OFR/RMOb/0069/20 

Žádost o odškodn ění vzniklé újmy na zdraví A. T. 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3139/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 8 OFR/RMOb/0070/20 

Žádost o odškodn ění vzniklé škody na majetku X. E. 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3140/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0034/20 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3141/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 10 SOC/RMOb/0035/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 29 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3142/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 11 OSC/RMOb/0006/20 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 3143/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 12 OPR/RMOb/0024/20 

Žádost o splátkový kalendá ř - P. F. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3144/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0172/20 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č – 14. ročník akce “Vzdušné síly Ostrav ě“ 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3145/RMOb-JIH/1822/54  

 
 
 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0178/20 
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Poskytnutí finan čního daru 15 000 K č a užití loga - akce IX. Kardiovaskulární dny s mez inárodní 
účastí 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3146/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0187/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3147/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0191/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3148/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0193/20 

Žádost - schválení zm ěn v projektu „Školka plná her a nápad ů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3149/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0194/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření KZOJ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3150/RMOb-JIH/1822/54  

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0195/20 
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Informativní zpráva o nákupu užitkového vozidla 

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

Bylo přijato usnesení č. 3151/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0196/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Výškovice, Še říková 33, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3152/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0197/20 

Souhlas s výstavbou h řišt ě Mateřské škole Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, p říspěvkové 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3153/RMOb-JIH/1822/54 

 

Bc. Bednář - 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. 
 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0198/20 

Dodatek č. 2 - VZ 123.19 „Vým ěna oken ZŠ V. Koša ře 6" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3154/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0199/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 3155/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0200/20 

Provoz Mate řské školy Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3156/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0201/20 

Dodatek č. 3 - VZ 23.20 – Stavba „Oprava podlahy v jídeln ě ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava -
 Hrabůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3157/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 26 ODK/RMOb/0053/20 

Výzva k zahájení IV. pokosu travnatých ploch 

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

Bylo přijato usnesení č. 3158/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 27 ODK/RMOb/0052/20 

Návrh na výpov ěď smluv na svoz odpadu z odpadkových koš ů a košů na psí exkrementy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3159/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0068/20 

Záměr na prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 3160/RMOb-JIH/1822/54 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0143/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3161/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0144/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3162/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0166/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Proskovická, Špillarova, Dr ůbeží, Koncová a Štefkova 

Bc. Štroblíková - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla, … i započatý 
bm plynárenského zařízení… (původně: planárenského). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3163/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0167/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Proskovická, Poklidná, Podolská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3164/RMOb-JIH/1822/54 

 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0205/20 
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Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, Proskovická x Štefkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3165/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0213/20 

Žádost o ukon čení nájemní smlouvy dohodou, k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 3166/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0240/20 

Ukon čení nájmu dohodou, zve řejnění záměru na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Svatoplukova 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0244/20 

Návrh na uzav ření dodatku k nájemní smlouv ě, pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3167/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0246/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3168/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0247/20 
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Prodej části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Husar ova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 3169/RMOb-JIH/1822/54 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0248/20 

Stavební zám ěr a záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x Provaznická 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3170/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0263/20 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka 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. 3171/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0268/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3172/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0271/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Volgogradská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3173/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0274/20 
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Nabytí stánku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3174/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0275/20 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3175/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0276/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3176/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0278/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3177/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0283/20 

Výpůjčka pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Sta ňkova, Srbská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3178/RMOb-JIH/1822/54  

 
 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0284/20 
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Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3179/RMOb-JIH/1822/54  

 
 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0285/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko 

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

Bylo přijato usnesení č. 3180/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0286/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Tarnavova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3181/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0287/20 

Dohoda o úhrad ě za bezesmluvní užívání pozemku pod garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3182/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0288/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3183/RMOb-JIH/1822/54 

 

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0290/20 
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Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova-Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 3184/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0291/20 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám garáží 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3185/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0292/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaura ční 
zahrádka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3186/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0293/20 

Odejmutí nemovitých v ěcí ze sv ěření příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3187/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0294/20 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Starob ělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3188/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0297/20 
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Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3189/RMOb-JIH/1822/54 

 

Materiál č. 59 OMJ/RMOb/0299/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v v k. ú. Výškovice 
u Ostravy a k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3190/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0301/20 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3191/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 61 OMJ/RMOb/0302/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3192/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 62 OMJ/RMOb/0304/20 

Zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3193/RMOb-JIH/1822/54  

 
 

Materiál č. 63 VSV/RMOb/0010/20 
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Pravidla pro vydávání Jižních list ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3194/RMOb-JIH/1822/54  

 
 

Materiál č. 64 OBH/RMOb/0194/20 

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3195/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 65 OBH/RMOb/0195/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 2055/25, 
Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3196/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 66 OBH/RMOb/0196/20 

Zásady pro pronájem byt ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3197/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 67 OBH/RMOb/0197/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3198/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 68 OBH/RMOb/0198/20 
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Žádosti o odložení splatnosti nájemného z bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3199/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 69 OBH/RMOb/0199/20 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3200/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 70 OBH/RMOb/0202/20 

Smlouva o rozd ělení rozvodného tepelného za řízení 

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

Bylo přijato usnesení č. 3201/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 71 OBH/RMOb/0203/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3202/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 72 OBH/RMOb/0205/20 

Žádost o splátkový kalendá ř S. L. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3203/RMOb-JIH/1822/54  

 
 
 

Materiál č. 73 OBH/RMOb/0206/20 
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Ukon čení nájmu garážového stání č. 2 v objektu k bydlení na ul. Františka Formana 28 1/34, 
Ostrava-Dubina, zve řejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3204/RMOb-JIH/1822/54  

 
 

Materiál č. 74 OBH/RMOb/0207/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné p ůsobnosti 

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

Bylo přijato usnesení č. 3205/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 75 OBH/RMOb/0208/20 

Uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 3206/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 76 OBH/RMOb/0209/20 

Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici V Zálomu 1 ,  
O.- Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3207/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 77 OBH/RMOb/0210/20 

Souhlas s umíst ěním ozna čení provozovny na oplocení u objektu na ulici V Zál omu 2948/1, 
O.-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3208/RMOb-JIH/1822/54  

Materiál č. 78 OBH/RMOb/0211/20 
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Ukon čení pronájmu objektu garáže na ulici Dolní 160/34, O.-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3209/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 79 OBH/RMOb/0212/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 3210/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 80 OBH/RMOb/0213/20 

Pronájem bytu neziskové organizaci - Armáda spásy v  České republice, z.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3211/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 81 INV/RMOb/0041/20 

Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkovišt ě na p.p.č. 433/33, Hrabůvka - část rekonstrukce 
ul. Mjr. Nováka - Dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 3212/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0154/20 

Změna zadávací dokumentace zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) – VZ 46.20 „Modernizace školní k uchyn ě a oprava vodovodní p řípojky 
pro MŠ Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3213/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 83 OVZ/RMOb/0156/20 
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Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) – 
VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3214/RMOb-JIH/1822/54 

 

Materiál č. 84 OVZ/RMOb/0157/20 

Vylou čení vybraného dodavatele (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – 
VZ 49.20 „Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3215/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 85 OVZ/RMOb/0158/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  58.20 
Rekonstrukce venkovního h řišt ě „Poj ďme všichni sportovat“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3216/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 86 OVZ/RMOb/0160/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 38.20 „ Koordinátor BOZP 
podle zákona č. 309/2006 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3217/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 87 OVZ/RMOb/0161/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 41.20 „ Technické zabezpe čení 
voleb 2020" 

 

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



            Strana 20/25  
 

Bylo přijato usnesení č. 3218/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 88 OVZ/RMOb/0162/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 52.20 „ Zajišt ění 
nájmu, servisu, montáže a demontáže váno ční výzdoby v m ěstském obvodu Ostrava-Jih 
v sezón ě 2020-2021“ 

Bc. Štroblíková -  návrh na úpravu usnesení, odst. 2) jmenuje, hodnotící komisi 
ve složení,…3. Bc. Pavlína Nováčková, členka zastupitelstva obvodu (původně: 
zastupitestva). 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3219/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 89 OVZ/RMOb/0163/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) - VZ 46.20 „Modernizace školní kuchyn ě a oprava vodovodní 
přípojky pro MŠ Mitušova 6” 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá odboru školství… (původně: 
školtsví…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3220/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 90 OVZ/RMOb/0164/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 40.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plo tu u MŠ P ředškolní 1“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3221/RMOb-JIH/1822/54 

 

 

 

Materiál č. 91 OVZ/RMOb/0165/20 
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Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajišt ění 
celoro ční údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v letech 2021 - 
2022" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3222/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 92 INV/RMOb/0042/20 

Dodatek č.3 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 VZ 98.19  "Rekonstrukce objektu 
ul.Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3223/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 93 OPVO/RMOb/0010/20 

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 10.09.2020 

Bc. Bednář – návrh doplnit program o materiál OFR – Žádost o schválení přijetí úvěru 
ve výši 30 mil. Kč na předfinancování dotačních projektů městského obvodu Ostrava-Jih  

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

Bylo přijato usnesení č. 3224/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 94 INV/RMOb/0040/20 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 09.20 - Modernizace školní jídelny a  kuchyn ě - výdej 
při ZŠ Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3225/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 95 OVZ/RMOb/0166/20 

Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  56.20 
„Zajišt ění nep řetržité havarijní služby v bytových domech v majetk u SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 3226/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 96 OVZ/RMOb/0167/20 

Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  63.19 
„Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborá řská, Ostrava-Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3227/RMOb-JIH/1822/54 

 

Materiál č. 97 OFR/RMOb/0066/20 

Žádost o schválení p řijetí úv ěru ve výši 150 mil. K č na opravy a modernizaci bytového fondu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3228/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 98 OFR/RMOb/0073/20 

Aktualizace Metodiky rozpo čtového procesu m ěstského obvodu Ostrava-Jih a schválení 
Harmonogramu prací na návrhu rozpo čtu m ěstského obvodu pro rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3229/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 99 OFR/RMOb/0074/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 34/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3230/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 100 OBH/RMOb/0215/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ulici B. Četyny 19, O.-B ělský Les 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 3231/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 101 OBH/RMOb/0223/20 

Dodatek č. 1 ke smlouvám na VZ 72.18 zajišt ění úklidu ve spole čných prostorách bytových 
domů 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, pod bod 1) … ze dne 
20.12.2018 (původně: 20.12.20218). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3232/RMOb-JIH/1822/54 

 

Materiál č. 102 OBH/RMOb/0222/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3233/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 103 OVZ/RMOb/0168/20 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 39.20 Zpracování 
projektové dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obec ní, Markova a u kruhového objezdu 
Horní v m ěstském obvodu Ostrava-Jih” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3234/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 104 OVZ/RMOb/0169/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 48.20 
Zpracování projektové dokumentace „Reten ční nádrže pro MŠ a ZŠ OVA-JIH“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3235/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 105 ODK/RMOb/0054/20 
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Souhlas s p řijetím finan čního daru od spolku Ostravská sportovní z.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3236/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 106 OVZ/RMOb/0171/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  54.20 „Oprava 
elektroinstalace spole čných a sklepních prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-B ělský 
Les“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3237/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 107 OSK/RMOb/0204/20 

Dodatek č. 1 - VZ 18.20 - „Oprava st řechy na MŠ Mjr. Nováka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3238/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 108 OSK/RMOb/0203/20 

Dodatek č. 2 - VZ 116.19 - „Hydroizolace MŠ Šponarova" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3239/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 109 OSK/RMOb/0206/20 

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3240/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 110 OSK/RMOb/0207/20 
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Žádost - schválení zm ěn v projektech spolk ů Březinka, z. s. a Vokální ansámbl NOTABENE z.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3241/RMOb-JIH/1822/54  

 

Materiál č. 111 ODK/RMOb/0055/20 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listin ě organizace Technické služby Ostrava-Jih, p říspěvková 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3242/RMOb-JIH/1822/54  

 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 54. schůzi rady. 
 
 
 

Usnesení z 54. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3133/RMOb-JIH/1822/54 
do čísla usnesení 3242/RMOb-JIH/1822/54  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 31.08.2020      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    


