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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 55. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 17.09.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:40 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

21. Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkové organizace 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 55. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis 
a usnesení společně s ním podepíše místostarosta Mgr. Jan Dohnal. 
 
Zeptal se, zda přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů 
k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih. Nikdo se nepřihlásil. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 68, do úložiště nová důvodová zpráva 
k materiálu č. 12 a dále navrhl stáhnout z jednání rady materiál č. 21. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
Bc. Bednář - omluvil z jednání rady z pracovních důvodů Mgr. Dagmar Hrabovskou. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0076/20 

Oznámení o zm ěně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 3245/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0077/20 

Návrh na z řízení a zrušení oprávn ění ke službám p římého bankovnictví na ú čtech Komer ční 
banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3246/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0078/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 35/2020 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. 3247/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0079/20 

Aktualizace Zásad pro inventarizaci majetku, pohled ávek a závazk ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3248/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 5 OPVO/RMOb/0011/20 

Návrh na zahrani ční pracovní cestu (Polsko) - Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Dagmar Hrabovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3249/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 6 VSV/RMOb/0011/20 

Smlouva o propagaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3250/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 7 OHS/RMOb/0016/20 

Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání ve řejných zakázek Statutárního m ěsta Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím z řízených p říspěvkových organizací, ve zn ění pozd ějších 
změn z II. části oddílu B t ěchto Zásad a možnost nakoupit software na e-shopu s polečnosti 
lizengo GmbH & Co. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3251/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 8 OHS/RMOb/0018/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení v celkové částce (původně celkkové). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3252/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 9 OHS/RMOb/0019/20 

Návrh na likvidace neupot řebitelného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 3253/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 10 OHS/RMOb/0020/20 

Příloha k Rámcové dohod ě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektron ických 
komunikací se spole čností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovko u 266/2, 
140 22 Praha, IČO: 60193336 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3254/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 11 ODK/RMOb/0050/20 

Žádosti o exhumaci a vydání uren ze sociálních poh řbů pozůstalým 

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

Bylo přijato usnesení č. 3255/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 12 ODK/RMOb/0056/20 

Záměr na pronájem části výv ěsní sk říňky umíst ěné na ve řejném poh řebišti v Ostrav ě-Zábřehu, 
ul. U Studia 

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

Bylo přijato usnesení č. 3256/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0202/20 

Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 3257/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0205/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3258/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0210/20 

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

Ing. Tichánková – sdělila, že hlasovala pro. 

Bylo přijato usnesení č. 3259/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0211/20 

Souhlas se zapojením Mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Adamusova 7, p říspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 3260/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0212/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3261/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0213/20 

Souhlas s p řijetím daru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3262/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0214/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole 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. 3263/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 20 OSK/RMOb/0215/20 

Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky základních škol z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3264/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0216/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Zábřeh, B řezinova 52, p říspěvkové organizace 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0217/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3265/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0218/20 

Zřízení druhé p řípravné t řídy v Základní škole Ostrava-Záb řeh, Chrjukinova 12, p říspěvkové 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3266/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0086/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3267/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0272/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3268/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0273/20 

Návrh na ukon čení smlouvy o výp ůjčce nemovitostí v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V Zálomu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3269/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0277/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3270/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0280/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 

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

Bylo přijato usnesení č. 3271/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0281/20 

Stanovisko k vydržení částí pozemku u rodinných dom ů na ulici Nová čkova v k. ú. Výškovice 
u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3272/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0282/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku 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. 3273/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0298/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice K Jezeru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3274/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0305/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Hrab ůvka, ulice Zlepšovatel ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3275/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0306/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Šponarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3276/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0307/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3277/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0308/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Konco vá 

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

Bylo přijato usnesení č. 3278/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0310/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Jaromíra  Matuška 

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

Bylo přijato usnesení č. 3279/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0311/20 

Záměr na zm ěnu smlouvy o nájmu nemovitosti, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Drůbeží 

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

Bylo přijato usnesení č. 3280/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0312/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice Na Rybní čkách 

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

Bylo přijato usnesení č. 3281/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0313/20 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3282/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0314/20 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti 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. 3283/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0317/20 

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

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě B). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3284/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0318/20 

Záměr na pronájem části pozemku 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. 3285/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0320/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 3286/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0321/20 

Ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v lokalit ě ul. Svatoplukova 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. 3287/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 45 OBH/RMOb/0204/20 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 3288/RMOb-JIH/1822/55 

 

Materiál č. 46 OBH/RMOb/0214/20 

Zveřejnění záměru na prodloužení výpov ědní doby v nájemní smlouv ě na nebytový prostor 
na ul. Zlepšovatel ů 562/26, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3289/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 47 OBH/RMOb/0216/20 

Pronájem prostoru na st řeše objektu na ulici B. Četyny 19, O.-B ělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 3290/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 48 OBH/RMOb/0217/20 

VZ 29.20 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo ,,Vým ěna PVC a vnit řních dve ří pavilónu D, objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrab ůvka - 2. etapa" 

Markéta Langrová – návrh na úpravu usnesení v odst. 2) ukládá zajistit  (původně zajisstit). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3291/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0218/20 

Pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Svornosti, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3292/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 50 OBH/RMOb/0220/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 3293/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 51 OBH/RMOb/0221/20 

Pronájem náhradních byt ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3294/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 52 OBH/RMOb/0224/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v obje ktu 
na ul. Edisonova 792/82, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3295/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 53 OBH/RMOb/0225/20 

Krátkodobá výp ůjčka sálu v budov ě G centra na ul. Čujkovova 40a v Ostrav ě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3296/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0228/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice J. Matuška, Ostrava-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3297/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 55 SOC/RMOb/0037/20 

Žádost o finan ční příspěvek 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3298/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 56 SOC/RMOb/0038/20 

Žádost o finan ční příspěvek 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3299/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 57 INV/RMOb/0043/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh - dovybavení - dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 3300/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0170/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 42.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení a chodník ů MŠ Tylova 37, Ostrava-
Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3301/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0172/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 43.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Záb řeh“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3302/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 60 OVZ/RMOb/0174/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  53.20 
„Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, Ostrava-B ělský Les“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3303/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0175/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  61.20 
„Provád ění stavebních prací v bytových domech v majetku SMO  svěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3304/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0177/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 34.20 „Dodávka 1 kusu 
nosi če vým ěnných nástaveb v č. 4 ks kontejner ů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3305/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 63 INV/RMOb/0045/20 

Dodatek č. 4 k SOD S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020 VZ 98.1 9 "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. 3306/RMOb-JIH/1822/55  
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Materiál č. 64 OBH/RMOb/0231/20 

Zajišt ění havarijní služby a odstran ění havarijního stavu v bytových domech v majetku SM O 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3307/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 65 OBH/RMOb/0235/20 

Projednání žádosti o prominutí nájemného za pronáje m nebytového prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Mitušova č.p. 1115, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3308/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 66 INV/RMOb/0044/20 

Dodatek č. 4 k SOD - VZ 102.19 - Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin 

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

Bylo přijato usnesení č. 3309/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 67 OSK/RMOb/0222/20 

Poskytnutí finan čního daru 10 000 K č 

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. 3310/RMOb-JIH/1822/55  

 

Materiál č. 68 OSK/RMOb/0223/20 

Poskytnutí finan čního daru 10 000 K č - AKADEMIA CZ, s.r.o. 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě B). 
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Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 3311/RMOb-JIH/1822/55  

 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 55. schůzi rady. 
 
 
 

Usnesení z 55. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3245/RMOb-JIH/1822/55 
do čísla usnesení 3311/RMOb-JIH/1822/55 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 21.09.2020      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta  
  
 
  
 
Mgr. Jan Dohnal   ………………………………… 
místostarosta      
 
    


