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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 66. schůze rady městského obvodu 
konané dne 21.01.2021 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:45 hod.   

Ukončení: 10:00 hod.   

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

9.  VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - 

žádost o prominutí smluvní pokuty  

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

26. Pronájem náhradních bytů 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 66. 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. 26, z programu navrhl stáhnout materiál 

č. 9. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 SOC/RMOb/0001/21 

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 3853/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 2 OSK/RMOb/0319/20 

Rozšíření Městského integrovaného kamerového systému v městském obvodě Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3854/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 3 OPVO/RMOb/0017/20 

Kontrola plnění úkolů z usnesení RMOb k 31.12.2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3855/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 4 OBH/RMOb/0007/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3856/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0009/21 

Zaslání výzvy k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 3857/RMOb-JIH/1822/66 
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Materiál č. 6 OBH/RMOb/0004/21 

Pronájem garážového stání č. 2 v bytovém domě na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 3858/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 7 OBH/RMOb/0008/21 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na ulici 
Plzeňská 2619/10, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3859/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 8 INV/RMOb/0002/21 

Seznam smluvních pokut udělených odborem investičním za rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 3860/RMOb-JIH/1822/66 

 

 

Materiál č. 9 INV/RMOb/0001/21 

VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka - žádost 
o prominutí smluvní pokuty 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0002/21 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Baranovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3861/RMOb-JIH/1822/66 
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Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0005/21 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3862/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0006/21 

Souhlas se stavebním záměrem v k. ú. Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy 
a Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3863/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0007/21 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3864/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0467/20 

Záměr na změnu nájemních smluv a pronájem pozemků pod garážemi v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
lokalita Rudná-Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3865/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0008/21 

Stanovisko k prodeji nesvěřeného pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Selská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3866/RMOb-JIH/1822/66 
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Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0009/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 3867/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0010/21 

Souhlas se stavebním záměrem a výpůjčka části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli 

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

Bylo přijato usnesení č. 3868/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0014/21 

Pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3869/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 19 OVZ/RMOb/0006/21 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3870/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 20 OVZ/RMOb/0011/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 111.19 „Nákup propagačních 
předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2021" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3871/RMOb-JIH/1822/66 
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Materiál č. 21 OVZ/RMOb/0012/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 85.20 „Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území 
MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022” 

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

Bylo přijato usnesení č. 3872/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 22 ODK/RMOb/0003/21 

Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3873/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 23 OPR/RMOb/0003/21 

Žádost o vybudování spojení MHD k DPS Horymírova 

Bc. Hűbner, MBA – politování nad stávajícím stavem, věří, že do budoucna bude požadavku 

vyhověno. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3874/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0315/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 3875/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0011/21 

Souhlas s umístěním označení provozovny a informační cedule na objektu bez č.p. v lokalitě 
ulice Svornosti, Ostrava-Zábřeh 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3876/RMOb-JIH/1822/66 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0014/21 

Pronájem náhradních bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3877/RMOb-JIH/1822/66 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
Bc. Bednář – zasedání zastupitelstva dne 11.03.2021 se bude konat od 12:00 hodin. 

 

Mgr. Hrabovská – upozornila na jednání se zástupci akademie ohledně sloučení škol. 

 

 

 

Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 66. schůzi rady. 

 

 

 

Usnesení z 66. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3853/RMOb-JIH/1822/66 

do čísla usnesení 3877/RMOb-JIH/1822/66 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

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

Dne: 21.01.2021      

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

Starosta 

 

  

 

Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 

místostarostka 


