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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 69. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 25.02.2021 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:30 hod.   

Ukončení: 11:10 hod.   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
22.  Provoz Restaurace K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce 
25.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu na ulici 

B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 
66.  Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 21.21 

Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16“ 
 

 
Bc. Bednář – zahájil 69. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a 
usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Konstatoval, že 
rada je usnášeníschopna.  
 
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. 
 
Bc. Bednář – předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 85, navrhl stažení materiálů 
č. 22 a 25. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 



            Strana 2/21  
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0007/21 

Návrh na zm ěnu obecn ě závazné vyhlášky statutárního m ěsta Ostravy č. 18/2019, o místním 
poplatku za užívání ve řejného prostranství 

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

Bylo přijato usnesení č. 3961/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0010/21 

Nové obchodní podmínky J&T Banky, a.s., pro bankovn í služby s ú činností od 25.03.2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 3962/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0012/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 6/2021 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. 3963/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 4 OFR/RMOb/0013/21 

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

Ing. Šimík -  návrh na  úpravu usnesení, odst. 2) uděluje, …, ve znění přílohy č. 1 předloženého 
materiálu (původně: prílohy). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3964/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 5 OFR/RMOb/0014/21 

Návrh na uzav ření Dodatku ke smlouv ě o přímém bankovnictví a z řízení oprávn ění ke službám 
přímého bankovnictví na ú čtech Komer ční banky, a.s. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3965/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0007/21 

Změna Přílohy č. 1 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jih, p říspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3966/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0008/21 

Žádost o finan ční dar - Centrum pro zdravotn ě postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Mgr. Dohnal -  návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3967/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0009/21 

Žádost o finan ční dar - Centrum pro zdravotn ě postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 

Mgr. Dohnal – návrh hlasovat o variantě A.  

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

Bylo přijato usnesení č. 3968/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 9 SOC/RMOb/0012/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Mgr. Dohnal  - uvedl, že hlasoval pro. 

Bylo přijato usnesení č. 3969/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 10 SOC/RMOb/0013/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 70 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 3970/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0010/21 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí návratné finan ční výpomoci č. 107/20/OŠK a 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí návratné finan ční výpomoci č. 108/20/OŠK 

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

Bylo přijato usnesení č. 3971/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 12 OSK/RMOb/0013/21 

Změna Přílohy č. 3 a její úplné zn ění ke z řizovací listin ě příspěvkových organizací ve školství 
a kultu ře 

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

Bylo přijato usnesení č. 3972/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 13 OSK/RMOb/0014/21 

Předání hmotného movitého majetku k hospoda ření 

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

Bylo přijato usnesení č. 3973/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0015/21 

Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 3974/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 15 OSK/RMOb/0016/21 

Slou čení organizací Základní škola Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 27, p říspěvková organizace 
a Základní škola a mate řská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrab ůvka, Klegova 29, 
příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3975/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 16 OSK/RMOb/0017/21 

Žádost o prominutí termínové podmínky vyú čtování dotace za rok 2020 a rozší ření účelu užití 
dotace pro SBA Squash club z.s. a MC Smíšek, z.s. 

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. 3976/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0019/21 

Souhlas s podáním žádosti Základní škole a mate řské škole Ostrava-Záb řeh, Kosmonaut ů 13, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 3977/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0020/21 

Smlouva o dílo - Stavba „Oprava chodník ů MŠ I. Herrmanna 23" 

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

Bylo přijato usnesení č. 3978/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0021/21 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Harmonie Ostrava-Hrab ůvka, 
Zlepšovatel ů 27, příspěvkové organizace 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 3979/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0022/21 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 

Mgr. Hrabovská – návrh na doplnění důvodové zprávy – u robotů je nulová zůstatková cena. 

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

Bylo přijato usnesení č. 3980/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 21 OSK/RMOb/0023/21 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Březinova 52, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3981/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 22 OSK/RMOb/0024/21 

Provoz Restaurace K-TRIO v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 23 OSK/RMOb/0025/21 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy a mate řské školy Ostrava-B ělský 
Les, B. Dvorského 1, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 3982/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 24 OBH/RMOb/0012/21 

Poskytnutí slevy ze základního nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 3983/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0029/21 

Uzavření dodatku k nájemní smlouv ě na pronájem prostoru v objektu na ulici B. Četyny 978/19, 
O.-Bělský Les 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0030/21 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu V  Zálomu 2948/1, 
O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 3984/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 27 OBH/RMOb/0031/21 

Pronájem náhradního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3985/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0032/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 3986/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0011/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Husarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3987/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0013/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem, zám ěr na pronájem a stanovisko k prodeji částí pozemk ů 
v k.  ú. Hrab ůvka, ul. U Haldy 

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

Bylo přijato usnesení č. 3988/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0017/21 

Prodej částí pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. P ředškolní 

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

Bylo přijato usnesení č. 3989/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0020/21 

Prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Čujkovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 3990/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0021/21 

Nabytí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Uralská 

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

Bylo přijato usnesení č. 3991/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0023/21 

Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 3992/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0028/21 

Dohoda o úhrad ě za bezesmluvní užívání pozemk ů pod garážemi 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. 3993/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0031/21 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi 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. 3994/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0037/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 3995/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0038/21 

Prodej pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Svornosti 

Ing. Šimík – návrh  na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje, odstranit „doporučuje“ v textu 
odstavce (duplicita s úkonem rady). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3996/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0039/21 

Prodej pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zimmlerova 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) vydává, úkon rady změnit na „doporučuje“ 
a zároveň odstranit „doporučuje“ v textu odstavce (duplicita s úkonem rady). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3997/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0040/21 

Výpov ěď smlouvy o nájmu nemovitostí v k. ú. Výškovice u Os travy, Dubina u Ostravy, Záb řeh 
nad Odrou a Hrab ůvka 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, … ve znění pozdějších dodatků, 
uzavřenou… (původně: dodatkům). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3998/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0041/21 

Prodej pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. V Troskách 

Ing. Šimík - návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje, odstranit „doporučuje“ v textu 
odstavce (duplicita s úkonem rady). 

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

Bylo přijato usnesení č. 3999/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0044/21 

Inflace 2021 u ur čených nájm ů 

Ing. Šimík – návrh na úpravu v usnesení, odst. 1) rozhodla 1. … výše nájemného nepřesahuje 
4 000 Kč ročně bez DPH (původně uvedena částka 5000 Kč ročně bez DPH). Stejně bude 
upravena i důvodová zpráva. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4000/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0045/21 

Odejmutí nemovitých v ěcí ze sv ěření příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 4001/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0049/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů 
v k. ú. Hrab ůvka, ulice Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4002/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 45 OMJ/RMOb/0051/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Chalupníkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4003/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 46 OMJ/RMOb/0053/21 

Předání majetku statutárnímu m ěstu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 4004/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 47 OMJ/RMOb/0054/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul . Staňkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4005/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 48 OMJ/RMOb/0055/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4006/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 49 OMJ/RMOb/0056/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ulice U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 4007/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 50 OMJ/RMOb/0057/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Horymírova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4008/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 51 OMJ/RMOb/0058/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4009/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 52 OMJ/RMOb/0059/21 

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

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, (doplnit částku výše nájemného) 
200 Kč/m2/rok… 

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

Bylo přijato usnesení č. 4010/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 53 OMJ/RMOb/0289/20 

Zřízení věcného b řemene – služebnosti v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Dubina u Ostravy 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, část 2., poslední ve výčtu parcel, 
parc.č. 110/27 ostatní plocha, ostatní komunikace (původně: ostatníplocha) 

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

Bylo přijato usnesení č. 4011/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 54 OMJ/RMOb/0468/20 

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Krestova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4012/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 55 OMJ/RMOb/0471/20 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, ul. Poklidná 

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

Bylo přijato usnesení č. 4013/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 56 ODK/RMOb/0008/21 

Stížnost na dopravní situaci v oblasti ulic Ji čínská a Srbská v Ostrav ě - Výškovicích 

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

Bylo přijato usnesení č. 4014/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 57 ODK/RMOb/0009/21 

Návrh na ud ělení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti s odstran ěním 
chodníku podél ul. Plze ňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4015/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 58 ODK/RMOb/0010/21 

Aktualizace p říloh z řizovací listiny p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

Bc. Bednář – na stůl předložena nová příloha č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 4016/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 59 OPVO/RMOb/0003/21 

Žádost o projednání p řipojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"  

Mgr. Dohnal – protinávrh: připojit se ke kampani a vyvěsit vlajku. 
 
Hlasováním: 3-1-5 – neschváleno. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 5, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 4017/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 60 INV/RMOb/0006/21 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace jídelny a výdejn y jídel na ul. Odborá řská, 
Ostrava - Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 4018/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 61 INV/RMOb/0007/21 

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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4019/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0017/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 07.21 
„Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava -Hrabůvka“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4020/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 63 OVZ/RMOb/0020/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  16.21 „Oprava 
stávajících WC v MŠ P ředškolní 1 v Ostrav ě - Výškovicích“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4021/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 64 OVZ/RMOb/0021/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.21 Z pracování 
projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostrav ě - Výškovicích“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4022/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 65 OVZ/RMOb/0024/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - VZ 15.21 
„Rekonstrukce ploch a vybudování VO na h řbitov ě v Ostrav ě-Zábřehu“ 

Bc. Hűbner, MBA  – návrh na doplnění fy K2 - stavební, IČO: 28573994. 
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4023/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0027/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 21.21 Zpracová ní projektové 
dokumentace „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8  - 16“ 

Bc. Bednář – dotaz, zda má pan tajemník nějaké informace k materiálu. 

Mgr. Mentlík  – zatím nemá informace. 

pí Langrová – návrh na stažení materiálu. 
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Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0030/21 

Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  03.21 
„Rekonstrukce st řechy a p řilehlých fasád Četyny 2" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4025/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0040/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  27.21 
„Rekonstrukce st řechy a p řilehlých fasád Četyny 2“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4026/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0031/21 

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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4027/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0034/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 04.21 Z pracování 
projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ P ředškolní 1, Ostrava-Výškovice“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4028/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0035/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.21 Z pracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku 
obětem II. sv ětové války na ul. Adamusova a Klegova“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4029/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0036/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.21 Z pracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce h řišt ě u ZŠ Srbská“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4030/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0037/21 

Seznam dodavatel ů nezařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 60.20 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. 4031/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0038/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ  22.21 „Oprava 
střešních bodových sv ětlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostrav ě” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4032/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0039/21 

Změna zadávací dokumentace (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  11.21 
„Parkovišt ě ul. Aviatik ů, parc. č. 463/6, k.ú. Hrab ůvka, Ostrava-Jih" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4033/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 76 INV/RMOb/0011/21 

VZ 95.19 Renovace kašny p řed poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrab ůvka - žádost 
o prominutí smluvní pokuty 

Ing. Tichánková – návrh na úpravu usnesení, odst. 2) ukládá, místostarostce Ing. Haně 
Tichánkové… (původně: ing.). 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 4034/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 77 OPVO/RMOb/0004/21 

Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva m ěstského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 
11.03.2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4035/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 78 OFR/RMOb/0015/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 7/2021 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. 4036/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 79 OMJ/RMOb/0067/21 

Stanovisko k prodeji pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) doporučuje, odstranit „doporučuje“ v textu 
odstavce (duplicita s úkonem rady), …, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu… 
(původně: přílohu). 

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

Bylo přijato usnesení č. 4037/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 80 OMJ/RMOb/0071/21 

Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Horní a B. Četyny 

Bc. Hűbner, MBA  – na základě argumentů záměr podpoří s tím, aby byla výstavba podmíněna 
tím, že parkoviště bude volně dostupné občanům ve večerních a nočních hodinách pro místní 
občany a že návrh nezkomplikuje dopravní situaci v místě. 
 
Bc. Bednář  - prvnímu požadavku bude vyhověno, bude podmínka v kupní smlouvě, druhý 
požadavek místostarosta Ing. Šimík přenese na možného investora v dalších jednáních. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4038/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 81 OPR/RMOb/0007/21 

Žádost K. H. N. o prominutí poplatk ů z prodlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 4039/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 82 OBH/RMOb/0262/20 

Návrh na vydání Pravidel m ěstského obvodu Ostrava-Jih, kterými se stanovuje po stup 
při vým ěnách bytových jader a zm ěna nájemních podmínek v pronajatém byt ě po vým ěně 
bytového jádra 

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

Bylo přijato usnesení č. 4040/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 83 OBH/RMOb/0041/21 

Pronájem byt ů neziskové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 4041/RMOb-JIH/1822/69  
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Materiál č. 84 OBH/RMOb/0040/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4042/RMOb-JIH/1822/69  

 

Materiál č. 85 OSR/RMOb/0004/21 

Podání žádosti o dotaci z Fondu mikroprojekt ů v rámci programu Interreg V-A Česká republika 
– Polsko pro projekt Mate řské školy bez hranic - Zví řata ve m ěstě 

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

Bylo přijato usnesení č. 4043/RMOb-JIH/1822/69  

 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Mgr. Dohnal, Bc. Bednář, Zjavková – oprava u materiálu č. 6 - odst. 1) doporučuje, … 
s účinností od 01.04.2021, dle důvodové zprávy (původně: účinnosti). 
 
PaedDr. Klímová, MBA – dotaz na stanovisko k žádosti Bc. Nováčkové. 
 
Bc. Bednář, Mgr. Dohnal, PaedDr. Klímová, Bc. Hellerová, Mgr. Mentlík  – diskuse a 
informace k zastupitelstvu on-line (v připomínkovém řízení), právní důvody, zastupitelstvo 
proběhne fyzicky, odpověď bude zaslána i všem radním, možné testování na městském úřadě, 
testování před zastupitelstvem, možnost testování na dalších odběrových místech v Ostravě. 
 
PaedDr. Klímová, MBA – dotaz na rušení podzemních garáží ve dvorech na Bělském Lese. 
 
Bc. Bednář – zatím se nic neruší, cenová nabídka na projektovou dokumentaci na opravu a 
rekonstrukci stání včetně odbourání valů a vybudování parkovacích stání kolem domů. Zatím 
není rozhodnuto. 
 
Mgr. Mentlík  – informace k probíhajícím jednáním v souvislosti s neštěstím 
na ul. Provaznická. 
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Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 69. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 69. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 3961/RMOb-JIH/1822/69 
do čísla usnesení 4043/RMOb-JIH/1822/69  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 26.02.2021      
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
  
 
   
 
 
  


