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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 61. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 19.11.2020 
 
 
Místo konání: videokonference   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:25 hod.   

 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 61. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih formou videokonference, 
která se nahrává a všechna hlasování budou zaznamenána, všichni členové rady, mimo 
místostarostku Mgr. Dagmar Hrabovskou (dovolená), jsou přítomni, zápis a usnesení společně 
s ním podepíše Mgr Jan Dohnal.  
 
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.  
 
Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 47 (vč. dodatků), nová 
příloha u materiálu č. 8. 
 
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 SOC/RMOb/0043/20 

Odpisový plán Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3591/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0045/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3592/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0047/20 

Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu zdrav ého stárnutí v Moravskoslezském kraji pro 
rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3593/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 4 OPR/RMOb/0031/20 

Žádost o vydání opat ření obecné povahy v HD Metalurg na ul. U Studia 67/ 29 v Ostrav ě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3594/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 5 OPR/RMOb/0032/20 

Žádost o vydání opat ření obecné povahy v dom ě na ul. Čujkovova 1714/21 v Ostrav ě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3595/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 6 OPR/RMOb/0033/20 

Petice požadující revokaci rozhodnutí rady m ěstského obvodu o odvolání ředitelky Základní 
a mateřské školy Še říkova 33, p říspěvková organizace, Mgr. Hranické 

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

Bylo přijato usnesení č. 3596/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 7 VSV/RMOb/0014/20 

Smlouva o poskytnutí licence k po řadům 

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

Bylo přijato usnesení č. 3597/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 8 OSR/RMOb/0017/20 

Podání žádosti o dotaci pro projekt "Regenerace síd lišt ě Zábřeh - 2. etapa, Zele ň za Lunou" 
v rámci programu Regenerace ve řejných prostranství na sídlištích 

Mgr. Dohnal - návrh na opravu usnesení, odst. 2) ukládá …dle bodu 1) tohoto usnesení…. 
(původně….dle bodu 2) tohoto…), doplnění DZ o: projednání v investiční komisi 
dne 28.03.2019 

Bc. Bednář - nová příloha  

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

Bylo přijato usnesení č. 3598/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 9 OSR/RMOb/0018/20 

Ukon čení administrace projekt ů Modernizace výuky jazyk ů v ZŠ Ostrava-Jih, Rozvoj výuky 
fyziky v ZŠ Ostrava-Jih a Rozvoj výuky p řírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3599/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 10 ODK/RMOb/0069/20 

Žádost o exhumaci a vydání urny ze sociálního poh řbení poz ůstalým 

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

Bylo přijato usnesení č. 3600/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 11 INV/RMOb/0054/20 

Odpis nedokon čené investice 

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

Bylo přijato usnesení č. 3601/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0265/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3602/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0282/20 

Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné p ůsobnosti 

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

Bylo přijato usnesení č. 3603/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0283/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 p říspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3604/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 15 OSK/RMOb/0284/20 

Změna „Zásad z řizování školských rad p ři základních školách z řizovaných statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava -Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3605/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0285/20 

Převod sv ěřeného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 3606/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0286/20 

Změny platových stup ňů ředitel ům příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3607/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0378/20 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Uralská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3608/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0385/20 

Stanovisko k odejmutí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3609/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0401/20 

Záměr na 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. 3610/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0395/20 

Prodej pozemk ů včetně stavby v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3611/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0417/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Soub ěžná 5 

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

Bylo přijato usnesení č. 3612/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0418/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemku 
v k. ú. Hrab ůvka, ulice Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3613/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0419/20 

Stanovisko k prodeji částí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3614/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0379/20 

Stanovisko k prodeji nemovitých v ěcí v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3615/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0383/20 

Prodej částí pozemk ů v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Žižkovská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3616/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0420/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3617/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0424/20 

Změna hodnoty p ředaného nemovitého majetku p říspěvkovým organizacím, jejichž z řizovatelem 
je statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3618/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0421/20 

Prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Krokova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3619/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0374/20 

Uzavření dodatk ů k nájemní smlouv ě a kupním smlouvám k pozemk ům v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Pavlovova a Plze ňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3620/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0390/20 

Nabytí stavby v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova (tržnice) 

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

Bylo přijato usnesení č. 3621/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0426/20 

Pronájem části 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. 3622/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 33 OBH/RMOb/0294/20 

Pronájem garážového stání č. 5 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3623/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 34 OBH/RMOb/0297/20 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru na ulici B řenkova 2974/7, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3624/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 35 OBH/RMOb/0298/20 

Poskytnutí slevy na nájemném za pronájem prostoru v  objektu na ulici V Zálomu 2948/1, O.-
Zábřeh, z důvodu provád ění oprav objektu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3625/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0290/20 

Žádost o uzav ření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu n a ulici Čujkovova 3165/40a, 
O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3626/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 37 OVZ/RMOb/0219/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 55.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb v č. vým ěny výplní otvor ů na ZŠ Krestova 36a, 
Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3627/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 38 OVZ/RMOb/0222/20 

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. 3628/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0214/20 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 62.20 „O řezy a kácení 
dřevin v m ěstském obvod ě Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3629/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0216/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  78.20 „Provád ění 
instalatérských a topená řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3630/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0218/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  67.20 „Oprava 
elektroinstalace ve spole čných prostorách BD na ul. Jubilejní 1,3,5,7,9,13,15 ,17, Ostrava-
Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3631/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0217/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 50.20 
„Provád ění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO 
svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3632/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0221/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (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“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3633/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0220/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  79.20 „Provád ění 
elektroinstala čních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu 
Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3634/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0224/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 63.20 „ Dodání v četně tisku, 
výroby a distribuce zpravodaje m ěstského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v roce 202 1“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3635/RMOb-JIH/1822/61  

 

Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0215/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 59.20 „ Provád ění 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domec h v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3636/RMOb-JIH/1822/61  
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Materiál č. 47 OBH/RMOb/0305/20 

Výpov ěď z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3637/RMOb-JIH/1822/61  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 61. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 61. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3591/RMOb-JIH/1822/61  
do čísla usnesení 3637/RMOb-JIH/1822/61  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Bc. Renata Štroblíková  ………………………………… 
Dne: 19.11.2020      
 
 
Bc. Martin Bednář    …………………………………. 
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Jan Dohnal    .………………………………… 
místostarosta      
 


