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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 62. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 26.11.2020 
 
 
Místo konání: Radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:30 hod.   

 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 62. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 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.  
 
Bc. Bednář - ze schůze rady omluvil místostarostku Markétu Langrovou, konstatoval, že rada 
je usnášení schopna. Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 56 (vč. dodatků). 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0093/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 44/2020 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. 3638/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 2 OFR/RMOb/0094/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 45/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

Bc. Bednář – nová verze k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3639/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0095/20 

Zpráva o hospoda ření městského obvodu Ostrava-Jih za období leden-zá ří 2020 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 4) ukládá, … Zastupitelstvu… (původně … 
Zastupitestvu…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3640/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0096/20 

Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení platebních terminál ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3641/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0097/20 

Nový sazebník poplatk ů a odm ěn J&T Banky, a.s. s platností od 15.01.2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3642/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 6 OHS/RMOb/0025/20 

Návrh na jmenování členů jednotky Sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh pro rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3643/RMOb-JIH/1822/62 
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Materiál č. 7 SOC/RMOb/0044/20 

Žádost o finan ční příspěvek 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3644/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0049/20 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3645/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 9 OPR/RMOb/0034/20 

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb pro ro k 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3646/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 10 OPR/RMOb/0035/20 

Smlouva o zajišt ění bezplatné právní poradny pro rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3647/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 11 OSC/RMOb/0008/20 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 3648/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 12 ODK/RMOb/0070/20 

Schválení odpisového plánu pro rok 2021 p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3649/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 13 ODK/RMOb/0071/20 

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3650/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0278/20 

Žádost nájemce bytu č. 22 v dom ě Mňukova 3022/24 o pronájem spole čné části domu (místnosti 
bývalé prádelny) v tomtéž dom ě - návrh zám ěru pronájmu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3651/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0300/20 

Ukon čení výp ůjček 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. 3652/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0302/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3653/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 17 OBH/RMOb/0303/20 

Uzavření dodatku ke smlouv ě o výp ůjčce na prostory v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Tylova, 
O.-Zábřeh a v objektu na ulici A. Ku čery 1581/1,O.-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3654/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0304/20 

Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo na VZ 54.20 „Oprava elektroinstalace spole čných a sklepních 
prostor domu na ul. B. Četyny 2/930, Ostrava-B ělský Les" 

Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení, …kterým se z důvodu méněprací a víceprací… 
(původně: nedokončených prací). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3655/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0287/20 

Poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti školství a vzd ělávání a kultury; 
volného času d ětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok  2021 ze schváleného 
rozpo čtu 2021. 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, nadpis, …a prevence kriminality … (původně 
… a prevence kriminatlity…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3656/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0289/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3657/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 21 OSK/RMOb/0290/20 

Návrh odm ěn ředitel ům příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) schvaluje, …organizací zřízených 
statutárním městem … (původně… organizací zřízenýchh statutárním městem… 

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

Bylo přijato usnesení č. 3658/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0291/20 

Předání majetku z Kulturního za řízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3659/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0293/20 

Souhlas s p řevedením finan čních prost ředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 3660/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0295/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3661/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 25 OSK/RMOb/0296/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3662/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0296/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti 
v k. ú. Výškovice   Ostravy, ul. Ji čínská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3663/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0347/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Srbská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3664/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0386/20 

Výpůjčky pozemk ů příspěvkovým organizacím 

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

Bylo přijato usnesení č. 3665/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0389/20 

Nabytí pozemku, jehož sou částí je stavba v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3666/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0402/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrabová, k. ú.Dubina u Ostravy a k. ú. Hrabůvka, lokalita 
ul. Jana Maluchy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3667/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0415/20 

Prodej pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pospolitá 

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

Bylo přijato usnesení č. 3668/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0423/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem částí pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výško vická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3669/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0425/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na části pozemku 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice Zkrácená 

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

Bylo přijato usnesení č. 3670/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0427/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Zámku 

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

Bylo přijato usnesení č. 3671/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0429/20 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 3672/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0430/20 

Prodej částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3673/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0431/20 

Prodej části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra  Četyny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3674/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0432/20 

Prodej pozemku v k.ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 27 

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

Bylo přijato usnesení č. 3675/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0433/20 

Prodej pozemku v k.ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 29 

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

Bylo přijato usnesení č. 3676/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0434/20 

Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 3677/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0435/20 

Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 3678/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0437/20 

Stanovisko k uplatn ění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stav bám garáží 
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. 3679/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 43 OPVO/RMOb/0019/20 

Návrh na úpravu členů komise rady 

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

Bylo přijato usnesení č. 3680/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 44 SOC/RMOb/0042/20 

Návrh na poskytnutí ve řejné finan ční podpory - ú čelových dotací v oblasti sociální pé če pro rok 
2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3681/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0226/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  64.20 „Oprava rampy 
budovy školní jídelny ZŠ Kosmonaut ů 15” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3682/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0225/20 

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. 3683/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 47 OBH/RMOb/0299/20 

Vybudování vnit řních rozvod ů optické infrastruktury elektronických komunikací 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. 3684/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 48 ODK/RMOb/0072/20 

Návrh na uzav ření smlouvy o dodávce a o odvád ění odpadních vod 

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

Bylo přijato usnesení č. 3685/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0229/20 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 111.19  „Nákup 
propaga čních p ředmětů pro m ěstský obvod Ostrava-Jih v roce 2021“ 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení, v komisích, 6x vztahů s veřejností… (původně 
….vztahů s věřejností…). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3686/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 50 OSK/RMOb/0299/20 

Změna zápisu v rejst říku škol a školských za řízení u 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. 3687/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 51 OSK/RMOb/0292/20 

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mate řské školy Ostrava-Výškovice, Še říková 33, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3688/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 52 SOC/RMOb/0050/20 

Žádost o finan ční dar - Vila Van čurova 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3689/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 53 OPVO/RMOb/0020/20 

Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
14.12.2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3690/RMOb-JIH/1822/62  
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Materiál č. 54 OBH/RMOb/0308/20 

Pomoc subjekt ům dot čeným krizovými opat řeními vlády p řijatým v rámci druhé vlny pandemie 
COVID-19 

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

Bylo přijato usnesení č. 3691/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0387/20 

Stavební zám ěr, pronájem části pozemku a z řízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. 
Výškovice u Ostravy ul. Srbská 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) souhlasí, … v rozsahu dle předloženého 
koordinačního situačního výkresu,… (původně …sistuačního výkresu), odst. 3) rozhodla, 
písmeno b) ...za účelem umístění zpevněných… (původně …umístění umístění 
zpevněných…), doplnění částky 50 Kč/m2. 
 
Bc. Hűbner, MBA  – stanovisko hnutí Ostravak k této záležitosti (příloha č.1). 

Hlasování o upraveném  návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 1, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3692/RMOb-JIH/1822/62  

 

Materiál č. 56 OFR/RMOb/0098/20 

Návrh rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021, v četně návrhu st řednědobého 
výhledu rozpo čtu na léta 2022 - 2024 

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

Bylo přijato usnesení č. 3693/RMOb-JIH/1822/62  
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Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 62. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 62. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3638/RMOb-JIH/1822/62  
do čísla usnesení 3693/RMOb-JIH/1822/62  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 26.11.2020      
 
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  .………………………………… 
místostarosta      
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Příloha č. 1 
 
 
 
 

Rada městského obvodu je postavena před nelehký úkol rozhodnout o připraveném projektu 
Domov pro osoby se zvláštním postižením MIKASA. Proti sobě zde stojí sice pochopitelný, 
ale z důvodů níže vysvětlených těžko realizovatelný požadavek obyvatel zachovat stávající 
stav, proti kterému stojí veřejný zájem ve formě stavby budovy určené pro zdravotně 
znevýhodněné občany. 
 
Místní občané chtějí zachovat zelenou plochu a louku na přilehlém pozemku a žádají, aby 
městský obvod vykoupil pozemek, který je ve vlastnictví třetí osoby. Splnit zmíněný požadavek 
není reálné, neboť s ohledem na stávající územní plán se jedná o pozemek určený k zástavbě. 
Místní samospráva je povinna se svěřenými finančními prostředky hospodařit účelně a nemůže 
vykupovat stavební pozemky a nechat je následně ležet ladem. Pokud by toto městský obvod 
učinil, je velmi pravděpodobné, že by následně čelil následkům nesprávného hospodaření se 
svěřeným majetkem. 
 
Jakkoliv chápeme obavy místních obyvatel o možné zhoršení komfortu bydlení, v tuto chvíli 
v zásadě nerozhodujeme o tom, zda na zmiňovaném pozemku bude něco stát, ale rozhodujeme 
o tom, co zde bude postaveno. 
 
Ačkoliv jsme mohli k celému problému přistoupit alibisticky a odsunout jej v čase na pozdější 
dobu, rozhodli jsme se k věci postavit čelem a po zvážení všech okolností podpoříme záměr 
společnosti MIKASA. 
 
Máme za to, že je lepší vybudovat nízkou stavbu, která po dokončení bude mít minimální dopad 
na dopravní obslužnost, než udržovat občany v nejistotě ohledně dalších záměrů, které by 
následně mohly zhoršit komfort bydlení ještě daleko více. Zásadní roli v našem rozhodování 
hrála skutečnost, že záměr je ve veřejném zájmu. Pevně věřím, že naše rozhodnutí obyvatelé 
Výškovic přijmou. 
 
Zdeněk Hűbner 
 


