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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 56. schůze rady městského obvodu 
konané dne 24.09.2020 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:55 hod.   

Ukončení: 10:10 hod.   

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

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

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

43.  Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců  

 
 

Bc. Bednář - zahájil 56. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a usnesení 

společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Rada je usnášení schopna, 

aktuálně chybí místostarostka Langrová, která dorazí později. 

 

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. 43, ze kterého navrhl stáhnout z jednání 

materiál č. 4. U materiálu č. 21 byla předložena nová verze materiálu. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0080/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 36/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3313/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 2.OHS/RMOb/0021/20 

Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších 
změn, části II. oddílu B těchto zásad a to v souvislosti s tvorbou modulu Jistota do software 
SSB2000 

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

Bylo přijato usnesení č. 3314/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 3 OMJ/RMOb/0319/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zkrácená 

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

Bylo přijato usnesení č. 3315/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0324/20 

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

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 5 OMJ/RMOb/0327/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3316/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 6 OMJ/RMOb/0368/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3317/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0323/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. dubna 

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

Bylo přijato usnesení č. 3318/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0328/20 

Záměr na pronájem částí pozemků k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3319/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0326/20 

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. 3320/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 10 SOC/RMOb/0039/20 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3321/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 11 SOC/RMOb/0036/20 

Aktualizace Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím,  
které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti v oblasti sociální péče 

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

Bylo přijato usnesení č. 3322/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0220/20 

Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu důvodové zprávy – chybně uveden rok odvolání  

a jmenování ředitelky, správně má být uveden rok 2019. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení s úpravou důvodové zprávy: hlasovalo pro 9,  

proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3323/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0221/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3324/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0224/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3325/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0225/20 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizaci 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3326/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0226/20 

Převzetí agendy ředitele školy a stanovení platu Mgr. Daliborovi Kračmarovi, zástupci ředitele 
Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3327/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0227/20 

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3328/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0228/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3329/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0219/20 

Změna „Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho 
působnosti ve školství a kultuře" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3330/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 20 OBH/RMOb/0227/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3331/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0226/20 

Pronájem nebytového prostoru v objektu k bydlení na ul. Mňukova 3022/24, Ostrava-Zábřeh 

Bc. Bednář – předložena nová verze materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3332/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0232/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 3333/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0233/20 

Úprava vzorového znění smluv o nájmu bytů vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení 
a bytů v bytových domech vyčleněných za účelem nízkonákladového bydlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 3334/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 24 OPR/RMOb/0027/20 

Žádost o splátkový kalendář - R. V. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3335/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 25 OPR/RMOb/0028/20 

Žádost o splátkový kalendář - V. H. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3336/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0173/20 

Zpráva komise (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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3337/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0181/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 58.20 Rekonstrukce 
venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3338/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 28 OSK/RMOb/0230/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3339/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 29 OSK/RMOb/0231/20 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3340/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 30 OFR/RMOb/0081/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 37/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3341/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 31 INV/RMOb/0046/20 

Investiční záměr č. 15/2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3342/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0159/20 

Seznam účastníků k vyloučení a k zařazení do DNS (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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3343/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0183/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ Rezkova 14” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3344/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0185/20 

Zrušení zadávacího řízení (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. 3345/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 35 OHS/RMOb/0022/20 

Udělení výjimky k nakoupení a instalaci termokamery Workswell MEDICAS 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení: rada… 1. rozhodla o udělení výjimky…, 2. rozhodla 

nakoupit termokameru… 

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

Bylo přijato usnesení č. 3346/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0238/20 

Ukončení pronájmu nebytového prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní č.p. 1492/55 
v Ostravě-Hrabůvce, uzavření dohody o Uznání dluhu a dohody o splátkách a zveřejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3347/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 37 OBH/RMOb/0240/20 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 3348/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0243/20 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3349/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 39 OBH/RMOb/0239/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3350/RMOb-JIH/1822/56 
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Materiál č. 40  INV/RMOb/0029/20 

Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29- dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 3351/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 41 OPVO/RMOb/0013/20 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty do Polska – Mgr. Dagmar Hrabovská a Mgr. Jan Dohnal 

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

Bylo přijato usnesení č. 3352/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 42 ODK/RMOb/0058/20 

Výpověď smlouvy o výpůjčce uzavřené za účelem umístění automatů na prodej ochranných 
pomůcek a dezinfekčních prostředků 

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

Bylo přijato usnesení č. 3353/RMOb-JIH/1822/56 

 

Materiál č. 43 TAJ/RMOb/0004/20 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 

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

Bylo přijato usnesení č. 3354/RMOb-JIH/1822/56 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 56. schůzi rady. 
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Usnesení z 56. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3313/RMOb-JIH/1822/56 

do čísla usnesení 3354/RMOb-JIH/1822/56 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne: 24.09.2020      

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

 

   

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


