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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 6. schůze rady městského obvodu 
konané dne 17.01.2019 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:25 hod.   

    

    

 

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 

32.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

33. Pozemky k. ú. Výškovice u Ostravy 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 6. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 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. 

 

Zeptal se, zda má někdo nějaký jiný střet zájmu. 

 

Mgr. Dohnal – zdrží se a nebude hlasovat u materiálu č. 32 z důvodu možného střetu zájmu. 

 

Bc. Bednář - předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 31, na stůl byly předloženy 

materiály č. 32 - 33. 
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Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

 

Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Přivítal na zasedání Ing. Hanu Tichánkovou a ze schůze rady omluvil místostarostku Markétu 

Langrovou. 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb /0004/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 2/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0240/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 2 OMJ/RMOb/0001/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0241/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 3 OMJ/RMOb/0002/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, lokalita ul. Oráčova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0242/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 4 OMJ/RMOb/0003/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0243/RMOb-JIH/1822/6 
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Materiál č. 5 OMJ/RMOb/0006/19 

Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Krokova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0244/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 6 OMJ/RMOb/0007/19 

Pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita – Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 0245/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0009/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, ul. U Výtopny x Rudná 

Bc. Bednář – dotaz na vedoucí OMJ na budoucí smlouvy, vypořádání věcných břemen 

z minulosti. 

Ing. Tichánková, Bc. Hűbner – finanční objem vypořádávaných věcných břemen, budoucí 

smlouva, realizace stavby, zaměření stavby, vlastní smlouva, katastrální úřad.  

Mgr. Miškaříková – podání informace. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0246/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0010/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0247/RMOb-JIH/1822/6 
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Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0004/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (1) 

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

Bylo přijato usnesení č. 0248/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0008/19 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou (2) 

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

Bylo přijato usnesení č. 0249/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 11 SOC/RMOb/0013/18 

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění ostrahy v domě s pečovatelskou službou na ul. 
Horymírova 121, 123 a 125 v Ostravě-Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0250/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 12 SOC/RMOb/0001/19 

Přehled uzavřených smluv o poskytování sociálních služeb - plnění usnesení č. 0234/7 

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

Bylo přijato usnesení č. 0251/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 13 SOC/RMOb/0002/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0252/RMOb-JIH/1822/6 
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Materiál č. 14 OSC/RMOb/0002/19 

Pověření přijímat prohlášení o uzavření manželství a stanovení užívat závěsný odznak 

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

Bylo přijato usnesení č. 0253/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 15 OSR/RMOb/0076/18 

Povolení použití znaku ÚMOb Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0254/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 16 OPVO/RMOb/0003/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - akce MMA Oktagon 11 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě B. 

Hlasování o VARIANTĚ B usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0255/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 17 OPVO/RMOb/0004/19 

Změna pověřence Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvkové 
organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0256/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0003/19 

Uzavření smluv o ubytování a podání výpovědí z nájmů bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0257/RMOb-JIH/1822/6 
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Materiál č. 19 OBH/RMOb/0009/19 

Úprava vzorového znění smluv o nájmu bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 0258/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0008/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci stavby "Výměna vstupních dveří 
Výškovická 447/153, Ostrava-Výškovice" 

Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení v odstavci „rozhodla“  … dle přiložené důvodové 

zprávy tohoto materiálu o výběru… 

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

Bylo přijato usnesení č. 0259/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0006/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Rodimcevova 20, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0260/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0004/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na VZ 85.18 "Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných 
prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému 
obvodu Ostrava-Jih dle harmonogramu" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0261/RMOb-JIH/1822/6 
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Materiál č. 23 OBH/RMOb/0010/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 114.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních 
prostor domu na ul. V. Košaře 5/124, Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0262/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0005/19 

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0263/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0002/19 

Seznam dodavatelů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve 
vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0264/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0095/18 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 01.19 
„Oprava střechy na MŠ Tarnavova” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0265/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0003/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 141.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ 
Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh“ 

Bc. Hűbner – dotaz na zkušenosti s projektanty, kteří jsou vybráni v rámci nejvýhodnější 

nabídky. 
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Ing. Šplíchal – podal informace. 

Bc. Bednář, Bc. Gemrotová – diskuse ohledně možnosti výběru projektantů. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0266/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0004/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 142.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ 
Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0267/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0005/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 143.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ A. 
Gavlase 12a, Ostrava-Dubina“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0268/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0006/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 144.18 
Zpracování projektové dokumentace „Zateplení objektu MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava-
Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0269/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0007/19 

Prodej osobních automobilů Škoda Octavia a Škoda Fabia 

Bc. Bednář – upozornění na novou přílohu k materiálu. 
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Bc. Štroblíková – návrh na úpravu usnesení v odstavci 1) a odstavci 3), a to z důvodu změny 

materiálu, kdy v této chvíli dochází k záměru prodeje pouze jednoho osobního automobilu, 

aktuální řešení pojistné události u 2. automobilu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0270/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0124/18 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0271/RMOb-JIH/1822/6 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0013/19 

Pozemky k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0272/RMOb-JIH/1822/6 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 6. schůzi rady. 

 

 

Usnesení z 6. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0240/RMOb-JIH/1822/6 do čísla 

usnesení 0272/RMOb-JIH/1822/6 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

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

Dne:      18.01.2019 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………… 

starosta     

  

 

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

místostarostka     


