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Zápis 
průběhu 5. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 10.01.2019 
 
Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno: 7 

Omluveno: 2 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:00 hod. 

Ukončení: 10:15 hod. 

 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
21.  Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky 
22.  Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - Bc. Martin Bednář  
23. Schválení dohody o narovnání 
24. Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice -

Dodatek č. 7 
25.  Uzavření kupní smlouvy na dodávku pracovních strojů pro výkon zimní údržby v 

městském obvodě Ostrava-Jih 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 5. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Ze schůze rady omluvil 
místostarostku paní Markétu Langrovou a Bc. Janu Hellerovou.  
 
Přečetl prohlášení: Přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů 
k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 20, na stůl byly předloženy materiály 
č. 21 – 25. 
 
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/0003/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 1/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0215/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0001/19 

Návrh na z řízení oprávn ění k nakládání s prost ředky na ú čtech Komer ční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0216/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0002/19 

Návrh na zrušení oprávn ění k nakládání s prost ředky na ú čtech Komer ční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0217/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0016/18 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0218/RMOb-JIH/1822/5 

 

Materiál č. 5 OSR/RMOb/0002/19 

Návrh na vy řazení odcizeného majetku Základní školy Ostrava-Hra bůvka, Provaznická 64, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0219/RMOb-JIH/1822/5 
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Materiál č. 6 OSR/RMOb/0001/19 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2018 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 

Bc. Štroblíková – v části schvaluje dle upravené důvodové zprávy, nahradit slovo upravené – 
předložené.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0220/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0120/18 

Výpůjčka nebytových prostor v bytovém dom ě na ul. Čujkovova 1719/31, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0221/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0129/18 

Dohoda o ukon čení dohody o užívání vlajkových stožár ů č. 44/014/706/10 

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

Bylo přijato usnesení č. 0222/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0131/18 

Zaslání výzvy p řed podáním výpov ědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0223/RMOb-JIH/1822/5  
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Materiál č. 10 OBH/RMOb/0128/18 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením za smluvní nájemné 

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

Bylo přijato usnesení č. 0224/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0126/18 

Poskytnutí slevy z nájemného z d ůvodu nemožnosti používat garážové stání b ěhem realizace 
investi ční akce v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 51, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0225/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 12 INV/RMOb/0058/18 

Dohoda o ukon čení smluvního vztahu na zpracování projektové dokum entace na akci 
"Vybudování parkovacích stání na ul. J. Kotase, k.ú . Hrabůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0226/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0127/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy - 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 0227/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0128/18 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy - 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 0228/RMOb-JIH/1822/5  
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Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0129/18 

Záměr na zm ěnu nájemní smlouvy, část pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumíro va 

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

Bylo přijato usnesení č. 0229/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0125/18 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě garáže v k. ú. 
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0230/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0126/18 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0231/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 18 OVZ/RMOb/0101/18 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav ve volných bytech ve 
vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0232/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 19 OVZ/RMOb/0001/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) - VZ 145.18 
„Dodávka software dle GDPR pro po čítačovou sí ť" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0233/RMOb-JIH/1822/5  
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Materiál č. 20 OVZ/RMOb/0100/18 

Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 1 0.16 DNS 
„Provád ění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0234/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 21 OSC/RMOb/0001/19 

Projednání návrhu obecn ě závazné vyhlášky 

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

Bylo přijato usnesení č. 0235/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 22 OPVO/RMOb/0001/19 

Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty - Bc. Martin Bedná ř 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 0236/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 23 OPR/RMOb/0001/19 

Schválení dohody o narovnání 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0237/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 24 INV/RMOb/0002/19 

Rekonstrukce objektu sportovního areálu ul.Charváts ká 10, Ostrava - Výškovice - Dodatek č. 7 

Bc. Hűbner, MBA  – obecná nespokojenost s předkládanými projektovými dokumentacemi, 
špatná vizitka práce.  
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0238/RMOb-JIH/1822/5  

 

Materiál č. 25 ODK/RMOb/0001/19 

Uzavření kupní smlouvy na dodávku pracovních stroj ů pro výkon zimní údržby v m ěstském 
obvod ě Ostrava-Jih 

Mgr. Mentlík  – z usnesení vyškrtnout dle důvodové zprávy a ponechat dle předloženého 
návrhu. 

Bc. Hűbner, MBA  - doplnění informace o ceně, průzkumu ceny. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0239/RMOb-JIH/1822/5  

 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 5. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 5. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0215/RMOb-JIH/1822/5 do čísla 
usnesení 0239/RMOb-JIH/1822/5 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne:      11.01.2019 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………… 
starosta     
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………….  
místostarostka     


