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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 63. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 17.12.2020 
 
Místo konání: Radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:10 hod.   

Ukončení: 10:50 hod.   

 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 63. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, ze schůze rady omluvil 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA, konstatoval, že rada je usnášení schopna. 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 - Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 103 (vč. dodatků), navrhl 
stažení materiálů č. 19, 33, 37, 51 a 68. 
 
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/0099/20 

Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty 
Sberbank Online Banking 

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

Bylo přijato usnesení č. 3706/RMOb-JIH/1822/63  



            Strana 2/23  
 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0101/20 

Návrh nových obchodních podmínek Sberbank CZ, a.s. s účinností od 01.03.2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3707/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0103/20 

Žádost o odškodn ění vzniklé škody na majetku P. P. 

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. 3708/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0104/20 

Hodnocení kontrolní činnosti za rok 2020 a Plán ve řejnosprávních kontrol na rok 2021 

Bc. Bednář – nová příloha č. 2. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3709/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0105/20 

Návrhy rozpo čtů na rok 2021 a st řednědobých výhled ů rozpo čtů na období let 2022-2023 
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. 3710/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 6 OFR/RMOb/0106/20 

Informace o aktualizaci rozpo čtů příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih k 31.3., 30.6. a 30.9.20 20 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3711/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 7 OPVO/RMOb/0021/20 

Návrh na stanovení termín ů zasedání ZMOb a sch ůzí RMOb na 1. pololetí 2021 

Bc. Bednář – omluva z 64. schůze, 71. schůze a 72. schůze RMOb. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3712/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 8 VSV/RMOb/0015/20 

Smlouva o poskytnutí služeb - zajišt ění provozu Infocentra 

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

Bylo přijato usnesení č. 3713/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0048/20 

Žádost o finan ční dar - Fontána 

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. 3714/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 10 SOC/RMOb/0051/20 

Žádost o finan ční dar - And ělé Stromu života 

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. 3715/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 11 SOC/RMOb/0052/20 

Návrh odm ěny ředitelce Centra sociálních služeb Jih, p říspěvkové organizace z řízenou 
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. 3716/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 12 SOC/RMOb/0053/20 

Žádost o finan ční dar - Zámek Dolní Životice 

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. 3717/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 13 OPR/RMOb/0036/20 

Podání dovolání 

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

Bylo přijato usnesení č. 3718/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0218/19 

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. 3719/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0294/20 

Stanovení platu ředitelce 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. 3720/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 16 OSK/RMOb/0298/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy MUDr. Emílie 
Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3721/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0300/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Hrabůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3722/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0301/20 

Provoz základní školy v dob ě nouzového stavu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3723/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0302/20 

Oznámení o vyhlášení volných dn ů pro žáky základních škol z řízených statutárním m ěstem 
Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0303/20 

Dodatek č. 1 - VZ 33.20 „Oprava oplocení ZŠ B řezinova 52" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3724/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 21 OSK/RMOb/0304/20 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu a mate řskou školu Ostrava-Výškovice, Še říková 33, 
příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3725/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0305/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3726/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0306/20 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie Ostrava-Hrab ůvka, 
Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3727/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0307/20 

Odpis nedobytných pohledávek Mate řské školy Ostrava-Hrab ůvka, Adamusova 7, p říspěvkové 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3728/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0308/20 

Odpis nedobytných pohledávek Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh,  
Horymírova 100, p říspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3729/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 26 OSK/RMOb/0309/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, A. Ku čery 20, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3730/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 27 OSK/RMOb/0310/20 

Dodatek č. 1 - VZ 46.20 - Stavba „Modernizace školní kuchyn ě a oprava vodovodní p řípojky  
pro MŠ Mitušova 6" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3731/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 28 OSK/RMOb/0311/20 

Předložení zprávy o odstran ění nedostatk ů spojených s ú četnictvím p říspěvkové organizace. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3732/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 29 ODK/RMOb/0073/20 

Vzorová nájemní smlouva a nájem části výv ěsní sk říňky umíst ěné na ve řejném poh řebišti  
v Ostrav ě-Zábřehu, ulice U Studia 

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

Bylo přijato usnesení č. 3733/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 30 ODK/RMOb/0078/20 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 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. 3734/RMOb-JIH/1822/63  



            Strana 8/23  
 

Materiál č. 31 ODK/RMOb/0079/20 

Návrh na ud ělení výjimky ze zásad vztah ů městského obvodu k p říspěvkové organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti s opravo u pracovního stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 3735/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0388/20 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3736/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0436/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů  
v k. ú. Výškovice u Ostravy, ulice K Jezeru 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0438/20 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek 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. 3737/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0439/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3738/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0443/20 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti 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. 3739/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0444/20 

Stanovisko k zám ěru prodeje částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Výškovická 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0445/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3740/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0446/20 

Žádost o do časné snížení nájemného za užívání pozemk ů v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 3741/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0447/20 

Souhlas se stavební zám ěrem v k. ú. Dubina u Ostravy, lokalita ul. Václava Koša ře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3742/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0451/20 

Garážové stání č. 5 v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

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. 3743/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0453/20 

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. 3744/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0454/20 

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. 3745/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0455/20 

Stanovisko k prodeji částí nesv ěřeného pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Ji řího Herolda 

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

Bylo přijato usnesení č. 3746/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0456/20 

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. 3747/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0457/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3748/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0458/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3749/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0459/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3750/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0460/20 

Změna zásad pro stanovení výše úplaty za z řízení věcného b řemene, nájemného u vybraných 
účelů nájmu pozemk ů a nájemného za parkovací stání v parkovacích objek tech 

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

Bylo přijato usnesení č. 3751/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0461/20 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko 

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

Bylo přijato usnesení č. 3752/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0462/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy 
a v k. ú. Hrab ůvka 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0463/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku 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. 3753/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0464/20 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Starob ělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3754/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0465/20 

Záměr na pronájem části pozemku v lokalit ě ul. Krokova, k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3755/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 55 OBH/RMOb/0296/20 

Souhlas s umíst ěním informa ční sk říňky a cedulí s ozna čením provozovny na objektu v lokalit ě 
ulice J. Matuška, O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3756/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 56 OBH/RMOb/0306/20 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3757/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 57 OBH/RMOb/0307/20 

Volné byty č. 9 a 10 v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 677/72 v O.-Hrab ůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3758/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 58 OBH/RMOb/0309/20 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouv ě o nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3759/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 59 OBH/RMOb/0311/20 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3760/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 60 OBH/RMOb/0312/20 

Návrh na uzav ření smlouvy o nájmu spole čné části domu - místnosti bývalé prádelny v obytném 
dom ě v Mňukov ě ulici 3022/24 v Ostrav ě 

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

Bylo přijato usnesení č. 3761/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 61 OBH/RMOb/0313/20 

Uzavření smluv na pronájem byt ů zvláštního ur čení 

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

Bylo přijato usnesení č. 3762/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 62 OBH/RMOb/0314/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3763/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 63 OBH/RMOb/0318/20 

Poskytnutí slevy na nájemné za pronájem prostoru v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Svornosti, 
O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3764/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 64 OBH/RMOb/0319/20 

Pronájem objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Tylova, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3765/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 65 OBH/RMOb/0320/20 

Výpov ěď nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání v ob jektu na ulici Fr. Formana 251/13, 
O.-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3766/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 66 OBH/RMOb/0321/20 

Návrh na vy řazení neupot řebitelného materiálu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3767/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 67 OBH/RMOb/0322/20 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu B . Četyny 978/19, 
O.-Bělský Les - do časné snížení ceny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3768/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 68 OBH/RMOb/0325/20 

Souhlas s umíst ěním ozna čení provozovny a informa ční cedule na objektu bez č.p. v lokalit ě 
ulice Svornosti, Ostrava-Záb řeh 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 69 IA/RMOb/0002/20 

Opatření k odstran ění nedostatk ů zjišt ěných kontrolou MMO v roce 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3769/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 70 INV/RMOb/0059/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh, dodatek č. 2, revokace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3770/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 71 INV/RMOb/0060/20 

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st.3202, Ostrava-Záb řeh, dodatek č. 3, revokace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3771/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 72 INV/RMOb/0065/20 

Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy ČEZ pro zpracování PD "Rekonstrukce h řišt ě na ul. Dolní 
- areál v Zálomu" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3772/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 73 INV/RMOb/0067/20 

Dodatek č. 1 na VZ 36.20 Rekonstrukce h řišt ě při ZŠ Dvorského, Ostrava-B ělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 3773/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 74 INV/RMOb/0068/20 

Investi ční záměry č. 16-18/2020 

Bc. Bednář – návrh na změnu v usnesení, v bodě 1) schvaluje, podbod 1. IZ č. 16/2020 
vyškrtnout, následně přečíslovat podbody na 1. a 2. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3774/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 75 INV/RMOb/0069/20 

Investi ční záměry č. 21-23/2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3775/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 76 INV/RMOb/0070/20 

Dodatek č. 2 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020, VZ 16. 20 „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. 3776/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 77 INV/RMOb/0071/20 

Smlouva o realizaci p řeložky ČEZ "Rekonstrukce ul. Alejnikovova" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3777/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 78 OVZ/RMOb/0223/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 76.20 
Zpracování projektové dokumentace „Chodníky na ulic ích Na Obecní, Markova a u kruhového 
objezdu Horní v m ěstském obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3778/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 79 OVZ/RMOb/0227/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  65.20 „Vým ěna oken  
v budov ě ZŠ Březinova 52“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3779/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0228/20 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, 
městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3780/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0230/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 87.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyn ě včetně pořízení vybavení  
při ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3781/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0231/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 86.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Záb řeh – oprava oplocení v č. vybavení zahrady 
herními prvky“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3782/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 83 OVZ/RMOb/0233/20 

Zpráva komise (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 m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3783/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 84 OVZ/RMOb/0234/20 

Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  77.20 
„Oprava školní kuchyn ě vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3784/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 85 OVZ/RMOb/0236/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 57.20 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u M Š Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3785/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 86 OVZ/RMOb/0238/20 

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. 3786/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 87 OVZ/RMOb/0239/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 88.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „Oprava sociálního za řízení pro dosp ělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3787/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 88 OVZ/RMOb/0240/20 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 89.20 Zpracování proje ktové 
dokumentace „Oprava sociálního za řízení pro d ěti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3788/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 89 OVZ/RMOb/0241/20 

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 - Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3789/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 90 OVZ/RMOb/0242/20 

Zpráva komise (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. 3790/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 91 OVZ/RMOb/0243/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 81.20 
Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u Z Š Horymírova 100“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3791/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 92 OVZ/RMOb/0244/20 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 85.20 „Rajonové 
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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3792/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 93 OVZ/RMOb/0245/20 

Změna zadávací dokumentace (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. Bednář - návrh na úpravu usnesení, nadpis „Nákup propagačních předmětů pro městský 
obvod Ostrava-Jih v roce 2021“ (původně: … v roce 2020), dále úprava v odst. 1) bere na 
vědomí a také v důvodové zprávě. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3793/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 94 OVZ/RMOb/0246/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 75.20 „Nákup osobního 
vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat“ 
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Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě B. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3794/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 95 OSK/RMOb/0312/20 

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. 3795/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 96 OSK/RMOb/0313/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole a mate řské škole Ostrava-
Zábřeh, Kosmonaut ů 15, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3796/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 97 OSK/RMOb/0314/20 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3797/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 98 OSK/RMOb/0315/20 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3798/RMOb-JIH/1822/63  
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Materiál č. 99 OVZ/RMOb/0237/20 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 59.20 „ Provád ění deratizace, 
dezinsekce, dezinfekce v bytových domech 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. 3799/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 100 OMJ/RMOb/0452/20 

Výpůjčka pozemk ů příspěvkovým organizacím 

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

Bylo přijato usnesení č. 3800/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 101 OBH/RMOb/0316/20 

Podání výpov ědí ze spole čného nájmu byt ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3801/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 102 OSK/RMOb/0253/20 

Přiznání odm ěny z dota čního programu CLIL Mgr. Jan ě Gajdošové, ur čené řízením 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. 3802/RMOb-JIH/1822/63  

 

Materiál č. 103 OFR/RMOb/0107/20 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 48/2020 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. 3803/RMOb-JIH/1822/63  
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Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Bc. Bednář, Bc. Hellerová – poděkování za spolupráci, popřáli pohodové vánoce a do nového 
roku hodně zdraví. 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 63. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 63. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3706/RMOb-JIH/1822/63  
do čísla usnesení 3803/RMOb-JIH/1822/63  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 21.12.2020      
 
 
Bc. Martin Bednář   …………………………………. 
starosta  
  
 
   
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  .………………………………… 
místostarosta      


