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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 70. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 04.03.2021 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:55 hod.   

Ukončení: 10:10 hod.   

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
42. Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů a v zájmu obce 
43. Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů a v zájmu obce 
44. Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s.

 
 
Bc. Bednář - zahájil 70. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, uvedl, že zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská, z jednání omluvil 
PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA. 
 
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. 44.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0016/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 8/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4048/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 2 OBH/RMOb/0033/21 

Revokace usnesení rady m ěstského obvodu č. 3920/RMOb-JIH/1822/68 ze dne 11.02.2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4049/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 3 OBH/RMOb/0036/21 

Pronájem náhradních byt ů 

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

Bylo přijato usnesení č. 4050/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 4 OBH/RMOb/0027/21 

Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti V&V projek ční a inženýrská činnost s.r.o. 
v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 4051/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0037/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4052/RMOb-JIH/1822/70  
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Materiál č. 6 OBH/RMOb/0039/21 

Žádost o povolení stavebních úprav v objektu na ul.  J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 4053/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 7 INV/RMOb/0010/21 

Návrh plánu akcí na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4054/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 8 INV/RMOb/0009/21 

Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení k distribu ční 
soustav ě pro akci Regenerace sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed 
poliklinikou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4055/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 9 INV/RMOb/0008/21 

Smlouva o smlouv ě budoucí o realizaci p řeložky pro akci Regenerace sídlišt ě Hrabůvka 
- 2. etapa, Nám ěstí Ostrava-Jih, prostor p řed poliklinikou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4056/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0026/21 

Návrh na ocen ění pedagogických pracovník ů v roce 2021 a poskytnutí pen ěžitého pln ění 
ocen ěným pedagog ům 

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, …za přínos v oblasti školství 
(původně: oblati) 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4057/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0060/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Tlapákova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4058/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0061/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4059/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0062/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4060/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0063/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4061/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0064/21 

Pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita - P ři Hůře 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4062/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0065/21 

Žádost o do časné snížení nájemného za užívání pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 4063/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0066/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4064/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0068/21 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4065/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0069/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4066/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0072/21 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita Korýtko 

 



            Strana 6/11  
 

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

Bylo přijato usnesení č. 4067/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0073/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a výp ůjčka části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4068/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0043/21 

Návrh na uzav ření smlouvy o bezúplatném p řevodu, stavba na pozemku v k. ú. Záb řeh 
nad Odrou, ul. Samaritánská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4069/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0076/21 

Stavební zám ěr na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Plze ňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4070/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0077/21 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrab ůvka a k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4071/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0043/21 

Seznam dodavatel ů zařazených 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" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4072/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0044/21 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 13.21 
„Vybudování parkovacích míst, ul. Ji čínská p.p. č. 740/51 a 740/52, Výškovice" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4073/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0045/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 30.21 Zpracová ní projektové 
dokumentace „H řišt ě za školou, ul. V Zálomu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4074/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 28 ODK/RMOb/0012/21 

Příspěvek na zkrášlení okolí bytových dom ů výsadbou okrasných rostlin 

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

Bylo přijato usnesení č. 4075/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 29 OSC/RMOb/0001/21 

Žádost o slevu za službu "Zprost ředkování služeb snoubenc ům" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4076/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 30 SOC/RMOb/0015/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 74 v Ostrav ě-Hrabůvce 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4077/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 31 SOC/RMOb/0016/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 72 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Ing. Šimík – uvedl, že hlasoval pro. 

Bylo přijato usnesení č. 4078/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 32 OHS/RMOb/0001/21 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouv ě č. S/1274/2020/OHS – VZ 75.20 Nákup osobního vozidla  

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

Bylo přijato usnesení č. 4079/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 33 OSK/RMOb/0030/21 

Provoz základní školy a mate řské školy v dob ě nouzového stavu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4080/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 34 OSK/RMOb/0028/21 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2,  
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4081/RMOb-JIH/1822/70  
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Materiál č. 35 OBH/RMOb/0035/21 

Dodatek č. 7 ke smlouv ě o dílo č. 4/032/94/08 na ,,Provád ění pravidelného kompletního 
celoro čního úklidu v budovách ÚMOb Ostrava-Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4082/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0047/21 

Výzva nájemci bytu k odstran ění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 4083/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 37 OFR/RMOb/0017/21 

Žádost o z řízení internetového bankovnictví a ur čení bezpečnostních prvk ů a disponent ů 
v internetovém bankovnictví u J&T BANKY, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4084/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 38 OFR/RMOb/0018/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 9/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4085/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 39 OVZ/RMOb/0042/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 09.21 
Zpracování projektové dokumentace „Modernizace u čeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4086/RMOb-JIH/1822/70  

 



            Strana 10/11  
 

Materiál č. 40 OPR/RMOb/0008/21 

Dohoda o narovnání 

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

Bylo přijato usnesení č. 4087/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 41 OPR/RMOb/0009/21 

Konání ve řejné sbírky "Sbírka pro Provaznickou 76" 

Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení, odst. 3) jmenuje, čtyřčlenný poradní výbor pro 
vyplácení výtěžku sbírky z veřejné sbírky vymezené v bodě 1) tohoto usnesení ve složení: 
starosta městského obvodu Ostrava-Jih, vedoucí odboru sociální péče Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih, předsedkyně bytového družstva Provaznická 76, jeden zástupce Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje - velitel zásahu (původně: … vyplácení výtěžku 
sbírky z veřejné sbírky ve složení:…)  

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

Bylo přijato usnesení č. 4088/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 42 OBH/RMOb/0049/21 

Pronájem bytu u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4089/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 43 OBH/RMOb/0050/21 

Pronájem bytu u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4090/RMOb-JIH/1822/70  

 

Materiál č. 44 OFR/RMOb/0019/21 

Návrh na uzav ření Smlouvy o z řízení a vedení b ěžného ú čtu s Komer ční bankou, a.s. 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4091/RMOb-JIH/1822/70  

 
 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 70. schůzi rady. 

 
 
 
 
 
Usnesení ze 70. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4048/RMOb-JIH/1822/70  
do čísla usnesení 4091/RMOb-JIH/1822/70  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 04.03.2021      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
  
 
   
 
 
  


