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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 60. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 12.11.2020 
 
Místo konání: videokonference   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 11:00 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
47. Záměr na změnu smlouvy o výpůjčce pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy 
 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 60. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih formou videokonference, 
která se nahrává a všechna hlasování budou zaznamenána, všichni členové rady jsou přítomni, 
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.  
 
Ing. Šimík  - nahlásil střet zájmu u materiálu č. 27, bude hlasovat. 
 
Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 82 (vč. dodatků) s tím, že 
z tohoto programu navrhuje stáhnout materiál č. 47.  
 
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 OFR/RMOb/0090/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 42/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Bednář – nová verze materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3510/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0091/20 

Návrh nového ceníku pen ěžních a obchodních služeb České národní banky 

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

Bylo přijato usnesení č. 3511/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 3 OPVO/RMOb/0012/20 

Kontrola pln ění usnesení zastupitelstva m ěstského obvodu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3512/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 4 OPVO/RMOb/0015/20 

Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění ob čanům 

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

Bylo přijato usnesení č. 3513/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 5 OSR/RMOb/0012/20 

Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regio nálního opera čního programu pro projekt 
Bytový d ům Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice - zateplení fas ády 

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

Bylo přijato usnesení č. 3514/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 6 OSR/RMOb/0016/20 

Přijetí dotace ze Státního fondu podpory investic pro  projekt Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 
1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové 

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

Bylo přijato usnesení č. 3515/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 7 VSV/RMOb/0013/20 

Darovací smlouva 

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

Bylo přijato usnesení č. 3516/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 8 OHS/RMOb/0023/20 

Návrh na poskytnutí pen ěžitého pln ění pro jednotku Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-
Zábřeh 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3517/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0259/20 

Souhlas se zapojením Mate řské školy Ostrava-Výškovice, Sta ňkova 33, 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. 3518/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0260/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3519/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 11 OSK/RMOb/0261/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, p říspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3520/RMOb-JIH/1822/60  

 
Mgr. Hrabovská se připojila ke konferenci, p. Langrová se z technických důvodů odpojila 
a dále již nepřipojila.  
 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0262/20 

Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3521/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0263/20 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3522/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0264/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-Dubina, 
Františka Formana 45, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3523/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 15 OSK/RMOb/0266/20 

Předání projektové dokumentace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3524/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0267/20 

Souhlas se zapojením do MAP Základní školy a mate řské školy Ostrava-B ělský Les, 
B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3525/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0268/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 
64, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3526/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0269/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, … pro Základní školu 
a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les… (původně Bělský les…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3527/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 19 OSK/RMOb/0278/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 27, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, chybí termín vyřízení, doplnit 
T: 31.12.2020. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3528/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0279/20 

Prodloužení termínu k odstran ění nedostatk ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3529/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0280/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3530/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0281/20 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 3531/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0266/20 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3532/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 24 OBH/RMOb/0268/20 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu ze 
zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 3533/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0271/20 

Pronájem prostor v objektech na ulici Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce a Horymírova 
3054/121 v Ostrav ě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3534/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0277/20 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na servis a opravy zdvihacích za řízení v bytových domech 

Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, odboru…. zajistit  plnění…. (původně 
… zasjisti). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3535/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 27 OBH/RMOb/0279/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3536/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0280/20 

Výpov ěď z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3537/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 29 OBH/RMOb/0281/20 

Výzva nájemc ům byt ů k odstran ění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 3538/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 30 OBH/RMOb/0282/20 

VZ 30.20 - Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo ,,Rekonstrukce bo čního vstupu do budovy A, 
ÚMOb Ostrava-Jih" 

Bc. Bednář -  návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, odboru bytového a ostatního 
hospodářství zajistit… (původně osstaního hospodářství zajisstit…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3539/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 31 OBH/RMOb/0283/20 

Poskytnutí slevy z nájemného a prodloužení p řechodné doby zm ěny ú čelu užívání z d ůvodu 
rekonstrukce prostoru v objektu k bydlení na ul. Ro dimcevova 2055/25, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3540/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 32 OBH/RMOb/0286/20 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 3541/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0287/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 
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Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3542/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0288/20 

Pronájem náhradního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3543/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 35 OBH/RMOb/0289/20 

Připojení nebytových a školských objekt ů na optickou sí ť elektronických komunikací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3544/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0293/20 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava spole čných prostor v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubi na" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3545/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 37 ODK/RMOb/0067/20 

Schválení aktualizace odpisového plánu pro rok 2020  příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3546/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 38 ODK/RMOb/0066/20 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácení d řeviny 
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Bc. Hűbner, MBA  – návrh na úpravu usnesení odst. 1) souhlasí, …s názvem „Administrativní  
budova se skladem,… (původně …Administrativná budova se skladem…) 

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

Bylo přijato usnesení č. 3547/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0309/20 

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. 3548/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0364/20 

Návrh na výpov ěď z nájmu, části pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy a v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3549/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0368/20 

Pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova - Rudná 

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

Bylo přijato usnesení č. 3550/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0369/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice V Troskách 

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

Bylo přijato usnesení č. 3551/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0370/20 

Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3552/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0371/20 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3553/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0372/20 

Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Grégrova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3554/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0373/20 

Stanovisko k prodeji pozemku 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. 3555/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0375/20 

Záměr na zm ěnu smlouvy o výp ůjčce pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0376/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lum írova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3556/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0377/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3557/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0382/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3558/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0391/20 

Záměr vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3559/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0392/20 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi 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. 3560/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0393/20 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objekt u PO 51 na ul. Ladislava Hosáka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3561/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0394/20 

Změna nájemní smlouvy v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, … odstranění 1 ks stávající 
čekárny… (původně … stávají…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3562/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0397/20 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bě garáže 
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. 3563/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 56 OMJ/RMOb/0398/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3564/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 57 OMJ/RMOb/0399/20 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svatoplukova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3565/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 58 OMJ/RMOb/0400/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Baranovova 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) souhlasí, s provedením stavebního záměru… 
(původně …provedením stavebního záměru…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3566/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 59 OMJ/RMOb/0414/20 

Stavební zám ěr, pronájem částí pozemk ů a zřízení věcného b řemene na pozemky 
v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x Provaznická 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 2) rozhodla, IO 01.2, 01.2, 02.1, 04, 05 – u všech 
bodů …v předpokládané… (původně… přepokládané…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3567/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 60 OMJ/RMOb/0416/20 

Ukon čení nájemní smlouvy dohodou a zám ěr na pronájem parkovacího stání v k. ú. Dubina 
u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3568/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0195/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  77.20 „Oprava 
školní kuchyn ě vč. po řízení vybavení MŠ P. Lumumby 14" 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení, odst. 3) ukládá, T: 23.01.2021 (původně 
T: 31.12.2020). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3569/RMOb-JIH/1822/60 
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Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0202/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 80.20 „Vým ěna 
plynových nebo kombinovaných sporák ů v bytových domech v majetku SMO sv ěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení, odst. 3) ukládá, T: 23.01.2021 (původně 
T: 23.01.2020). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3570/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0205/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  83.20 „Stavební 
práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava -Hrabůvka“ 

Bc. Bednář – návrh na úpravu usnesení, odst. 3) ukládá, T: 23.01.2021 (původně 
T: 23.01.2020). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3571/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0206/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 68.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyn ě včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3572/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0207/20 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 85.20 „Rajonov é čišt ění 
místních komunikací III. a IV. t řídy na území M ěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3573/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0208/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 75.20 „Nákup 
osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passa t“ 

Mgr. Dohnal - dotaz na nutnost mít ve VZ předplacenou službu „škoda +“. 
 
Bc. Bednář - ano, ověřeno dle zákona. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3574/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0209/20 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) – 
VZ 37.20 Dynamický nákupní systém „Inženýrsko-inves torská činnost a stavebn ě technický 
dozor investora p ři realizaci stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3575/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0210/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (zjednodušené podlimitn í řízení, podlimitní ve řejná zakázka 
na stavební práce) – VZ 44.20 „Oprava oplocení MŠ R ezkova 14” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3576/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0211/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 84.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchy ně vč. po řízení vybavení“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3577/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0212/20 

Námitky a rozhodnutí o nich (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 31.20 „Zajišt ění celoro ční 
údržby ve řejných travnatých ploch v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih v letech 2021 - 2022" - část 
3 - Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3578/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0213/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ  82.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrab ůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3579/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0176/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce, užší řízení) – 
VZ 60.20 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského 
obvodu Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3580/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 73 OBH/RMOb/0291/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 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. 3581/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 74 OBH/RMOb/0292/20 

Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouv ě nájemce v objektu na ul. Horní 1492/55 v Ostrav ě-
Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3582/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 75 OBH/RMOb/0295/20 

Pronájem náhradního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3583/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 76 INV/RMOb/0053/20 

Dodatek č.1 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020, VZ 16.2 0 „Rekonstrukce podchodu 
pod ul. Horní, nám ěstí Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3584/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 77 INV/RMOb/0055/20 

Zpětvzetí žádosti o územní rozhodnutí "Parkovací stání  na ul. Cholevova" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3585/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 78 ODK/RMOb/0068/20 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řeviny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3586/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 79 INV/RMOb/0056/20 

Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka a Parkovišt ě na p.p.č. 433/33, Hrabůvka - část rekonstrukce 
ul. Mjr. Nováka - Dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 3587/RMOb-JIH/1822/60  
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Materiál č. 80 INV/RMOb/0057/20 

VZ 89.19. "Zeleň za Lunou" - Dodatek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 3588/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 81 INV/RMOb/0058/20 

Zateplení objektu a oprava zahradních teras p ři MŠ Rezkova 14, Ostrava-Záb řeh, dodatek č.1 

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

Bylo přijato usnesení č. 3589/RMOb-JIH/1822/60  

 

Materiál č. 82 OFR/RMOb/0092/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 43/2020 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. 3590/RMOb-JIH/1822/60  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
p. Langrová – z technických důvodů nemohla být elektronicky připojena k probíhající radě, 
uvedla, že u všech materiálů, tak jak se o nich hlasovalo, byla „pro“. 
 
 
Bc. Bednář – dne 25.11.2020 od 16:30 hod. bude svoláno mimořádné zastupitelstvo o 2 bodech 
(OFR, OSR), požádal, aby 13.11. byly materiály již v úložišti pro zastupitele. 
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Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 60. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 60. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3510/RMOb-JIH/1822/60  
do čísla usnesení 3590/RMOb-JIH/1822/60  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 13.11.2020      
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
  
 
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………… 
místostarostka      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


