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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

Zápis 
průběhu 57. schůze rady městského obvodu 
konané dne 08.10.2020 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:00 hod.   

Ukončení: 09:40 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
67.  Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřevin 
68. Odvolání Mgr. Zuzany Hranické z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy 
            a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 57. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Konstatoval, že rada je 
usnášení schopna. 
 
Zeptal se, zda přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k jednotlivým 
veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 68 a navrhl projednat materiál č. 54 před 
materiálem č. 68. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 
 
 



            Strana 2/16 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0082/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 38/2020 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. 3355/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0040/20 

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. 3356/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 3 OSC/RMOb/0007/20 

Stanovení doby pro uzavření manželství v roce 2021 a postupu při povolování uzavření 
manželství mimo stanovenou dobu nebo na kterémkoli vhodném místě 

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

Bylo přijato usnesení č. 3357/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 4 OBH/RMOb/0229/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3358/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0234/20 

Pronájem náhradních bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3359/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 6 OBH/RMOb/0236/20 

Žádost o rozšíření účelu užívání prostoru sloužícího podnikání na ulici Pavlovova 67, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3360/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0237/20 

Pronájem náhradního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3361/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0241/20 

Zveřejnění záměru na pronájem atria k prostoru sloužícímu podnikání v objektu 
na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3362/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0244/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

Bc. Bednář – návrh  na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla, o poskytnutí slevy… (původně 
poskytutí). 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3363/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0245/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3364/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 11 OBH/RMOb/0246/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu na ulici Fr. Formana 251/13, 
O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3365/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0247/20 

Projednání žádosti o poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Fr. Formana 251/13, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3366/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0248/20 

Odpisy pohledávek po zemřelých 

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

Bylo přijato usnesení č. 3367/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0249/20 

Odpisy pohledávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 3368/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0252/20 

Úprava smluvních vztahů na prostory v objektu na ul. Horymírova 3054/121, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3369/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 16 ODK/RMOb/0057/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 3370/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 17 ODK/RMOb/0059/20 

Žádosti o exhumaci a vydání uren ze sociálních pohřbů pozůstalým 

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

Bylo přijato usnesení č. 3371/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 18 ODK/RMOb/0060/20 

Návrh na uzavření smlouvy o dílo za účelem zajištění novoročního ohňostroje 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3372/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0315/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3373/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0316/20 

Záměr na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu v k. ú. Dubina u Ostravy 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, …v podzemním podlaží 
parkovacího objektu PO 01… (původně parkovacím objektu…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3374/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0322/20 

Stanovisko k záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Písečná 

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

Bylo přijato usnesení č. 3375/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0329/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3376/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0330/20 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Gurťjevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3377/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0331/20 

Stavební záměr na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plzeňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3378/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0333/20 

Výpůjčka pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Zálomu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3379/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0334/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3380/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0335/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3381/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0336/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3382/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0337/20 

Ukončení smlouvy a zrušení věcného břemene, souhlas se stavebním záměrem a zřízení 
věcného břemene - služebnosti cesty na částech pozemků v k. ú. Hrabůvka, ulice Holasova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3383/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0338/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3384/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0339/20 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3385/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0341/20 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pjanovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3386/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0342/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana 

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

Bylo přijato usnesení č. 3387/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0343/20 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Průkopnická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3388/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0345/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3389/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0348/20 

Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3390/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0349/20 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Odře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3391/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0350/20 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě bez čp/če, 
rod.rekr., v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3392/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0351/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3393/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 40 OSK/RMOb/0232/20 

Jmenování členů komise pro výběrové řízení na místo ředitele Kulturního zařízení Ostrava-Jih, 
příspěvkové organizace 

Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení, v části komise doplnit: za předsedu Mgr. Dagmar 
Hrabovskou náhradníka Bc. Hűbnera, MBA, za Bc. Bednáře náhradníka p. Langrovou, za 
Ing. Tichánkovou  náhradníka Ing. Šimíka, za Mgr. Dohnala náhradníka PaedDr. Klímovou 
MBA, za Ing. Vasiliadis Tóth, DiS. náhradníka PaedDr. Sedláčkovou a Mgr. Bc. Daňková, 
MBA a Bc. Nováčková nemá náhradníka. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3394/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 41 OSK/RMOb/0233/20 

Změna platového stupně ředitele Základní školy Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3395/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 42 OSK/RMOb/0235/20 

Souhlas s přijetím nepeněžitého daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3396/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 43 OSK/RMOb/0236/20 

Souhlas se zapojením Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace, 
do projektu financovaného z rozpočtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 3397/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 44 OSK/RMOb/0237/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, Základní škole a mateřské škole 
…., příspěvkové organizaci,… (původně Základní školu a mateřskou školu…, příspěvkovou 
organizaci). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3398/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 45 OSK/RMOb/0238/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, Základní škole a mateřské škole 
…., příspěvkové organizaci,… (původně Základní školu a mateřskou školu…, příspěvkovou 
organizaci) 

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

Bylo přijato usnesení č. 3399/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 46 OSK/RMOb/0239/20 

Souhlas s přijetím darů 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. 3400/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 47 OSK/RMOb/0240/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, Základní škole a mateřské škole 
…., příspěvkové organizaci,… (původně Základní školu a mateřskou školu…, příspěvkovou 
organizaci). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3401/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 48 OSK/RMOb/0241/20 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3402/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 49 OSK/RMOb/0242/20 

Prodloužení termínu k odstranění nedostatků 

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

Bylo přijato usnesení č. 3403/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 50 OSK/RMOb/0243/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3404/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 51 INV/RMOb/0047/20 

Dopracování projektové dokumentace akce: Přechod pro chodce ul. Jugoslávská č. 23 a č. 40, 
parcela č. 1431 k. ú. Zábřeh nad Odrou - dodatek č.1 

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

Bylo přijato usnesení č. 3405/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 52 INV/RMOb/0049/20 

Investiční záměry č. 6-14/2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3406/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0138/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3407/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0184/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 43.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3408/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0186/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 67.20 „Oprava 
elektroinstalace ve společných prostorách BD na ul. Jubilejní 1,3,5,7,9,13,15,17, Ostrava-
Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3409/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0188/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) VZ 52.20 „Zajištění nájmu, servisu, 
montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2020-2021” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3410/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 58 OBH/RMOb/0250/20 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3411/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0190/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 76.20 Zpracování projektové 
dokumentace „Chodníky na ulicích Na Obecní, Markova a u kruhového objezdu Horní 
v městském obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3412/RMOb-JIH/1822/57 



            Strana 14/16 
 

Materiál č. 60 OBH/RMOb/0219/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3413/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 61 OBH/RMOb/0242/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3414/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 62 BH/RMOb/0251/20 

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
pro objekt Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3415/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 63 OBH/RMOb/0253/20 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru sloužícího 
podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3416/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 64 OBH/RMOb/0256/20 

VZ 45.20 "Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka" - ukončení smlouvy 
o dílo 

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

Bylo přijato usnesení č. 3417/RMOb-JIH/1822/57 
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Materiál č. 65 OBH/RMOb/0260/20 

Dodatek č. 2 k SoD ,,Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - oprava sociálního 
zařízení" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3418/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 66 INV/RMOb/0050/20 

VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 3419/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 67 ODK/RMOb/0061/20 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřevin 

Bc. Hűbner, MBA – návrh hlasovat o variantě B.  

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

Bylo přijato usnesení č. 3420/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0179/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 62.20 „Ořezy a kácení dřevin 
v městském obvodě Ostrava – Jih" 

Bc. Bednář – nové přílohy u materiálu, snížení částek o 10%. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3421/RMOb-JIH/1822/57 

 

Materiál č. 68 OSK/RMOb/0234/20 

Odvolání Mgr. Zuzany Hranické z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy 
a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bc. Bednář – přizval na jednání rady vedoucí odboru školství a kultury a ředitelku školy 
Mgr. Hranickou. Poděkoval paní ředitelce za dosavadní práci, kterou pro příspěvkovou 
organizaci vykonala a informoval, že radou byla odvolaná z vedoucího pracovního místa 
ředitelky ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, p. o. Zároveň požádal Mgr. Rožnovského, 
aby předal rozhodnutí.  

Mgr. Hranická – vyjádřila se ke svému odvolání, uvedla, že jí to mrzí, nemyslí si, že práci, 
kterou ve škole odvedla, byla špatná, uznává, že nějaké problémy v organizaci nastaly, ale tyto 
problému jsou již vyřešeny. 

Bc. Bednář – poděkoval za účast na radě. 

Bylo přijato usnesení č. 3422/RMOb-JIH/1822/57 

 

 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 57. schůzi rady. 
 
 
 
Usnesení z 57. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3355/RMOb-JIH/1822/57 
do čísla usnesení 3422/RMOb-JIH/1822/57 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Z organizačních důvodů usnesení a zápis podepsala místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská 
a místostarosta Mgr. Jan Dohnal. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková   ………………………………… 
Dne: 12.10.2020 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář    
starosta  
 
v z. Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka   
 
  
 
Mgr. Jan Dohnal   ………………………………… 
místostarosta      


