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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 59. schůze rady městského obvodu 
konané dne 22.10.2020 
 

Místo konání: videokonference   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:10 hod.   

Ukončení: 10:42 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 

9. Dotace z Moravskoslezského kraje r. 2021 - “Přednášky pro seniory 2021” 

31. Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí z travnatých ploch 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 59. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih formou videokonference, 

která se nahrává a všechna hlasování budou zaznamenána, zápis a usnesení společně s ním 

podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 

 

Zeptal se, zda přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů k jednotlivým 

veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 

Nikdo se nepřihlásil. 

 

Bc. Bednář - konstatoval, že rada je usnášení schopna, z jednání omluvil PaedDr. Ivonu 

Klímovou, MBA, předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 51 (vč. dodatků) s tím, 

že z tohoto programu navrhuje stáhnout materiály č. 9 a č. 31. Upozornil, že v úložišti je nová 

verze materiálu č. 8 a nová verze usnesení k materiálu č. 29. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OPR/RMOb/0029/20 

Žádost P. P. o prominutí poplatku a úroku z prodlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 3454/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 2 OPR/RMOb/0030/20 

Hromadný odpis pohledávek 

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

Bylo přijato usnesení č. 3455/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 3 OPVO/RMOb/0014/20 

Návrh na úpravu zásad pro poskytování věcných darů a pohoštění 

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

Bylo přijato usnesení č. 3456/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 4 OBH/RMOb/0254/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3457/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0265/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 3458/RMOb-JIH/1822/59 
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Materiál č. 6 OBH/RMOb/0269/20 

Žádost o splátkový kalendář - N.H., M.H. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3459/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 7 OSR/RMOb/0013/20 

Přijetí dotace pro projekt Moderní technologie bez hranic 

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

Bylo přijato usnesení č. 3460/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 8 OSR/RMOb/0014/20 

Dotace z Moravskoslezského kraje r. 2021 - “Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3461/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 9 OSR/RMOb/0015/20 

Dotace z Moravskoslezského kraje r. 2021 - “Přednášky pro seniory 2021” 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0247/20 

Změny příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol 
zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3462/RMOb-JIH/1822/59 
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Materiál č. 11 OSK/RMOb/0249/20 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3463/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0250/20 

Stanovení platu Mgr. Janě Gajdošové, určené řízením Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3464/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0251/20 

Jmenování členů školských rad zřízených při základních školách 

Bc. Hűbner, MBA – nahlásil střet zájmů. 

Mgr. Dagmar Hrabovská – nahlásila střet zájmů. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3465/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0252/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 příspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3466/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0255/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3467/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0256/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3468/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0363/20 

Pronájem pozemku pod stávající 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. 3469/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0360/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. Místecká 

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

Bylo přijato usnesení č. 3470/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0359/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 3471/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0361/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
ul. Proskovická 
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Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, … IČO 49450301, se sídlem 

Purkyňova… (původně …IČO 49450301, se sídlem se sídlem Purkyňova…) 

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

Bylo přijato usnesení č. 3472/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0365/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3473/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0332/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3474/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0366/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3475/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0367/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3476/RMOb-JIH/1822/59 
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Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0362/20 

Žádost o snížení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, zahrádkářská osada 
Kačinec 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3477/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0344/20 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3478/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0352/20 

Žádost o prominutí nájemného za užívání pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. B. Četyny a návrh 
uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 

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

Bylo přijato usnesení č. 3479/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0325/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3480/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0295/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
ul. Čujkovova 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3481/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 30 ODK/RMOb/0063/20 

Výkon působnosti drážního správního úřadu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3482/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 31 ODK/RMOb/0062/20 

Výzva objednatele k zahájení podzimního odstranění listí z travnatých ploch 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 32 ODK/RMOb/0064/20 

Souhlas s odejmutím zastávkových přístřešků ze správy městského obvodu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3483/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0193/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3484/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0180/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 64.20 „Oprava 
rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3485/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 35 OVZ/RMOb/0197/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 57.20 Zpracování projektové 
dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3486/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 36 OVZ/RMOb/0198/20 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 81.20 Zpracování projektové 
dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3487/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0196/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 65.20 „Výměna 
oken v budově ZŠ Březinova 52" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3488/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0300/20 

Předchozí souhlas k realizaci stavby, v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3489/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0131/20 

Žádost o dočasné snížení nájemného za užívání pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3490/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 40 OPVO/RMOb/0016/20 

Změna termínu zasedání zastupitelstva 

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

Bylo přijato usnesení č. 3491/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 41 OBH/RMOb/0270/20 

Žádost o uzavření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu na ulici V Zálomu 2948/1,  
O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3492/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0199/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 63.20 „Dodání včetně 
tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v roce 2021“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3493/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0200/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 78.20 
„Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3494/RMOb-JIH/1822/59 
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Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0201/20 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 79.20 
„Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3495/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 45 OSK/RMOb/0257/20 

Dodatek č. 3 - VZ 116.19 - Stavba „Hydroizolace MŠ Šponarova" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3496/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 46 OFR/RMOb/0086/20 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku 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. 3497/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 47 OFR/RMOb/0087/20 

Návrh nových podmínek České národní banky pro používání služby ABO-K internetové 
bankovnictví 

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

Bylo přijato usnesení č. 3498/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 48 OFR/RMOb/0088/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 41/2020 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. 3499/RMOb-JIH/1822/59 
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Materiál č. 49 OFR/RMOb/0089/20 

Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3500/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 50 OBH/RMOb/0274/20 

Výpůjčka bytů na ulici Odborářská 677/72 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3501/RMOb-JIH/1822/59 

 

Materiál č. 51 OSK/RMOb/0258/20 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3502/RMOb-JIH/1822/59 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 59. schůzi rady. 

 

 

 

 

Z technických důvodů nebyl pořízen zvukový záznam. 

 

 

 

Usnesení z 59. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3454/RMOb-JIH/1822/59 

do čísla usnesení 3502/RMOb-JIH/1822/59 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
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Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne: 23.10.2020      

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

  

 

 

   

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 

místostarostka      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


