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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 64. schůze rady městského obvodu 
konané dne 07.01.2021 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Mgr. Dagmar Hrabovská   

Přítomno: 7   

Omluveno: 2   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:10 hod.   

Ukončení: 10:20 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

9.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) -  

VZ 62.20 "Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava-Jih"  

 
 

Mgr. Hrabovská - zahájila 64. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Rada je usnášení 

schopna, z jednání omluvila starostu Bc. Martina Bednáře, místostarostku Markétu Langrovou. 

Uvedla, že zápis a usnesení společně s ní podepíše místostarosta Mgr. Jan Dohnal. 

 

Zeptala 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. 

Nikdo se nepřihlásil. 

 

Předložila program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 9.  

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OSK/RMOb/0317/20 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2020 Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3804/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 2 OSK/RMOb/0318/20 

Připojení škol a školských zařízení na optickou síť elektronických komunikací 

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

Bylo přijato usnesení č. 3805/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 3 OVZ/RMOb/0247/20 

Zrušení usnesení č. 2452/45 ze dne 07.05.2008 - Jmenování členů hodnotící komise Rady 
městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3806/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0001/21 

Provoz základní školy v době nouzového stavu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3807/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0002/21 

Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol zřízených 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) stanoví, … stanovení příplatku za vedení, 

pro poskytování osobního, zvláštního (původně: … pro posktování…). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3808/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 6 OVZ/RMOb/0001/21 

Námitky a rozhodnutí o nich (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.20 
„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3809/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 7 OVZ/RMOb/0002/21 

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 77.20 „Oprava školní 
kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3810/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 8 OFR/RMOb/0001/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 49/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3811/RMOb-JIH/1822/64 

 

Materiál č. 9 OVZ/RMOb/0005/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 62.20 
„Ořezy a kácení dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3812/RMOb-JIH/1822/64 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

Mgr. Hrabovská, Mgr. Mentlík – diskuse týkající se konání komisí rady, opatření platí, 

nevztahují se na výkon povolání a veřejných funkcí, trvat na dodržování 3R. 

 

 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončila Mgr. Dagmar Hrabovská 64. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení z 64. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3804/RMOb-JIH/1822/64 

do čísla usnesení 3812/RMOb-JIH/1822/64 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne: 07.01.2021      

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

 

v z. Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 

místostarostka 

  

 

   

 

Mgr. Jan Dohnal   ………………………………… 

místostarosta      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


