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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 65. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 14.01.2021 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:30 hod.   

Ukončení: 09:50 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
40.  Dohoda o narovnání.  

 
 
Bc. Martin Bednář - zahájil 65. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, konstatoval, že 
rada je usnášení schopna. Uvedl, že 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. 
Nikdo se nepřihlásil. 
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 40.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0002/21 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 1/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3813/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 2 OMJ/RMOb/0440/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. J. Herolda 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3814/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 3 OMJ/RMOb/0441/20 

Stanovisko k nabytí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. K Od ře 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3815/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0448/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. 29. d ubna 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3816/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 5 OMJ/RMOb/0450/20 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3817/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 6 OMJ/RMOb/0466/20 

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

Bc. Bednář – nová příloha č. 1. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3818/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0470/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem, zahrádká řská osada Ka činec, ul. Dr ůbeží, k. ú. Výškovice 
u Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3819/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0472/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3820/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0473/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrab ůvka, ulice Provaznická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3821/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0474/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Averinova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3822/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0475/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3823/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0476/20 

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 předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3824/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0477/20 

Záměr na pronájem částí pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Markova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3825/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0478/20 

Žádost o do časné ponechání stánku na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Hr ůbků 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3826/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0479/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaura ční zahrádka (1) 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3827/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0480/20 

Pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svazácká – restaura ční zahrádka (2) 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3828/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0001/21 

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 předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3829/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0003/21 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení Základní škole Ostrava-Hrab ůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3830/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0004/21 

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

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu důvodové zprávy, … pro žáky 28.01.2021… (původně 
18.01.2021). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3831/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0316/20 

Poskytnutí finan čního daru 20 000 K č 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3832/RMOb-JIH/1822/65  
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Materiál č. 21 OSK/RMOb/0320/20 

Návrh na ocen ění ředitel ů základních a mate řských škol u p říležitosti Dne u čitelů 2021, 
vyhlášeného Magistrátem m ěsta Ostravy a MŠMT 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3833/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0192/20 

Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 1 38.18 DNS 
„Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3834/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0004/21 

Seznam ú častník ů k vylou čení a k zařazení do DNS (užší řízení, podlimitní VZ na stavební práce) 
- 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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3835/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0326/20 

Ukon čení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu k  bydlení na ul. Volgogradská 2460/24 
v Ostrav ě-Zábřehu, zve řejnění záměru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3836/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0327/20 

Pronájem nebytového prostoru v objektu k bydlení na  ul. B řenkova 2974/7, Ostrava-Záb řeh 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3837/RMOb-JIH/1822/65 
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Materiál č. 26 OBH/RMOb/0328/20 

Pronájem nebytového prostoru v bytovém dom ě na ul. Zlepšovatel ů 562/26, Ostrava-Hrab ůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3838/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 27 OBH/RMOb/0001/21 

Podání výpov ědi z nájmu bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3839/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0007/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) – VZ 55.20 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojov acích chodeb v č. vým ěny výplní otvor ů 
na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrab ůvka" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3840/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0008/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) – VZ 68.20 
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ško lní kuchyn ě včetně pořízení vybavení 
v ZŠ Horymírova 100“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3841/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0009/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) – VZ 84.20 
Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13  oprava školní kuchyn ě vč. pořízení 
vybavení“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3842/RMOb-JIH/1822/65  
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Materiál č. 31 OPVO/RMOb/0018/20 

Návrh na zahrani ční pracovní cestu (Slovensko) - Bc. Martin Bedná ř, Mgr. Jan Dohnal 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3843/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 32 OSK/RMOb/0005/21 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2020 Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Za Školou 1, 
příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3844/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 33 OSK/RMOb/0006/21 

Provoz základní školy v dob ě nouzového stavu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3845/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 34 ODK/RMOb/0001/21 

Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek pro p říspěvkovou organizaci 
Technické služby Ostrava-Jih v souvislosti s nákupe m nákladního automobilu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3846/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 35 ODK/RMOb/0002/21 

Souhlas z řizovatele s prodejem nepot řebného majetku p říspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3847/RMOb-JIH/1822/65  
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Materiál č. 36 OBH/RMOb/0010/21 

Žádost o p ředběžný souhlas se stavebními úpravami v objektu v loka lit ě J. Matušky 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3848/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 37 OFR/RMOb/0003/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 2/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3849/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 38 OBH/RMOb/0006/21 

Námitka proti výpov ědi z nájmu bytu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3850/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 39 OSR/RMOb/0001/21 

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu na po dporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 

Mgr. Dohnal – návrh na úpravu usnesení, odst. 3) žádá, změnit na ukládá ředitelce Centra 
sociálních služeb Jih zajistit veškeré úkony spojené … 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3851/RMOb-JIH/1822/65  

 

Materiál č. 40 OPR/RMOb/0002/21 

Dohoda o narovnání 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A, také upravit částku v dohodě o narovnání, čl. I., 
odst. 6. z původních 8 600 Kč na nově 8 670 Kč, dále čl. II., odst. 1. částku z původních 
70 000 Kč na nově 80 000 Kč a v tomto smyslu upravit důvodovou zprávu. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3852/RMOb-JIH/1822/65  

 

 
Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 65. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 65. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3813/RMOb-JIH/1822/65  
do čísla usnesení 3852/RMOb-JIH/1822/65 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 15.01.2021      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  .………………………………… 
místostarostka      
 


