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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 67. schůze rady městského obvodu 
konané dne 28.01.2021 
 
Místo konání: online   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:20 hod.   

Ukončení: 09:45 hod.   

 
 
Bc. Bednář - zahájil 67. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih online.  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. 29. 
 
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/0004/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 3/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3878/RMOb-JIH/1822/67 
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Materiál č. 2 OSK/RMOb/0007/21 

Návrh na vyřazení odcizeného majetku 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení a důvodové zprávě, odst. 1) rozhodla, … 
v celkové hodnotě 18 440,40 Kč… (původně 18 440 Kč). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3879/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 3 OSK/RMOb/0008/21 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3880/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0009/21 

Návrh změn osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských 
škol statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 3881/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0321/20 

Žádosti o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy na zabezpečení prevence 
kriminality městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3882/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0002/21 

Jmenování rozborové komise pro Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3883/RMOb-JIH/1822/67 
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Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0003/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Svornosti 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3884/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0004/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3885/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0015/21 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objektech v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3886/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0016/21 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 3887/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0002/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 3888/RMOb-JIH/1822/67 
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Materiál č. 12 OBH/RMOb/0003/21 

Podání výpovědi ze společného nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3889/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0005/21 

Pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru 

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

Bylo přijato usnesení č. 3890/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0015/21 

Stanovení nájemného v bytech zvláštního určení, v bytech v bytových domech na ul. Odborářská 
68,70,72,74 a Horní 29 v O.-Hrabůvce a v bytech v bytovém seniorském domě na ul. Čujkovova 29 
v O.-Zábřehu 

Pí Langrová - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, s účinností od 01.03.2021 
(původně: 1) 1. s účinností od 01.03.2021…), odst. 3) rozhodla, s účinností od 01.03.2021 
(původně: 3) 2. s účinností od 01.03.2021…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3891/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0310/20 

Úprava přílohy č. 5 Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

Pí Langrová – návrh na úpravu v nadpise usnesení … vlastnictví (původně … vlastnicví). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3892/RMOb-JIH/1822/67 
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Materiál č. 16 OBH/RMOb/0317/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

Pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, o neuzavření smlouvy o nájmu… 
(původně: 1) 1. o neuzavření smlouvy o nájmu…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3893/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0324/20 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 3894/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0329/20 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 3895/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0330/20 

Pronájem náhradních bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 3896/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 20 OVZ/RMOb/0013/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 10.21 „Úprava 
plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3897/RMOb-JIH/1822/67 
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Materiál č. 21 OVZ/RMOb/0014/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 01.21 „Zateplení 
fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3898/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0015/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 02.21 
„Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3899/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 23 ODK/RMOb/0004/21 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 

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

Bylo přijato usnesení č. 3900/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 24 OVZ/RMOb/0010/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 03.21 
„Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3901/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 25 OFR/RMOb/0005/21 

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3902/RMOb-JIH/1822/67 
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Materiál č. 26 OFR/RMOb/0006/21 

Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3903/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0018/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 09.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 3904/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 28 OPVO/RMOb/0001/21 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty na Slovensko – Bc. Martin Bednář a Mgr. Jan Dohnal 

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

Bylo přijato usnesení č. 3905/RMOb-JIH/1822/67 

 

Materiál č. 29 OFR/RMOb/0008/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 4/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3906/RMOb-JIH/1822/67 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
 
Protože nebyly další dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 67. schůzi rady. 

 
 
 
Usnesení z 67. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3878/RMOb-JIH/1822/67 
do čísla usnesení 3906/RMOb-JIH/1822/67 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 29.01.2021      
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta 
 
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 


