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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 71. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 18.03.2021 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:45 hod.   

Ukončení: 11:10 hod.   

 
 
Bc. Bednář - zahájil 71. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, 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. 65, navrhl stažení materiálů č. 21, 30, 39 
a 44.  
 
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/0020/21 

Inventariza ční zpráva za rok 2020 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) bere na vědomí… statutárního města 
Ostravy,… (původně: statututárního). 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4092/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0021/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 10/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Bc. Bednář - návrh na úpravu usnesení i) kapitálové výdaje (původně: kapilové). 

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

Bylo přijato usnesení č. 4093/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 3 OFR/RMOb/0022/21 

Návrh na z řízení oprávn ění k nakládání s pen ěžními prost ředky a ke službám p římého 
bankovnictví na ú čtech Komer ční banky, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4094/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0027/21 

Výjimka z řizovatele k vyhlášení výb ěrového řízení - zakázky malého rozsahu 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení, odst. 2)… Horymírova 100, příspěvkové 
organizaci… (původně: příspěvkovou), dále doplnit zodpovědnou osobu: Mgr. Miroslava 
Škaldová, ředitelka školy, termín vyřízení do 30.6.2021.  

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

Bylo přijato usnesení č. 4095/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0029/21 

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mate řské školy Ostrava-Dubina, 
A.Gavlase 12A, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4096/RMOb-JIH/1822/71  
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Materiál č. 6 OSK/RMOb/0031/21 

Provoz Restaurace K-TRIO v Ostrav ě-Hrabůvce 

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. 4097/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0032/21 

Návrh odm ěn ředitel ům příspěvkových organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava, 
městským obvodem Ostrava-Jih 

Bc. Bednář – nová příloha č. 2 k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4098/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0033/21 

Souhlas se zapojením Základní školy Ostrava-Dubina,  Františka Formana 45, p říspěvkové 
organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 4099/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0034/21 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2021 Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, Horymírova 100, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4100/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0035/21 

Zápis d ětí k p ředškolnímu vzd ělávání v mate řských školách 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4101/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0016/21 

Podání výpov ědí z nájmu byt ů a ze spole čného nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4102/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0020/21 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu p ři nespln ění podmínek p řechodu nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 4103/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0025/21 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4104/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0034/21 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 4105/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0044/21 

Ukon čení pronájmu prostoru sloužícího podnikání pod povr chem pozemku p. č. 468/1, adresní 
místo Dr. Martínka, prodejní stánek č. 1, zveřejnění záměru 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4106/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0046/21 

Pronájem garážového stání č. 8 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 271/47, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 4107/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0048/21 

Zveřejnění záměru na pronájem části st řechy bytového domu B řenkova 2974/7, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4108/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0052/21 

Zveřejnění záměru na pronájem garážového stání č. 6 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. 4109/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0054/21 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ulici Plze ňská 2619/10, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4110/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0055/21 

Umíst ění reklamních banner ů na objektech ve vybraných lokalitách Ostrava-Jih 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4111/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0056/21 

Pronájem náhradního bytu, uzav ření dodatk ů ke smlouvám o nájmu byt ů 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0059/21 

Smlouva o dílo na servis zdvihacího za řízení - plošiny v bytovém dom ě Čujkovova 29, Ostrava-
Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4112/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0030/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 4113/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0032/21 

Výpůjčka ZŠ a MŠ Mitušova 16 

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

Bylo přijato usnesení č. 4114/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0046/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4115/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0047/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Dr. Šavr dy 

Ing. Šimík - nahlásil střet zájmů, nebude hlasovat. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4116/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0050/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k. ú. Hrab ůvka, ul. Místecká 

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

Bylo přijato usnesení č. 4117/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0052/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Záb řeh nad Odrou 

Ing. Šimík – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, část a) … spočívající v povinnosti… 
(původně: spočívajícící). 

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

Bylo přijato usnesení č. 4118/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0070/21 

Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku 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. 4119/RMOb-JIH/1822/71  
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Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0075/21 

Umíst ění reklamy na pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, V ýškovice u Ostravy, Záb řeh 
nad Odrou a Hrab ůvka 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0078/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4120/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0079/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Zkrácená 

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

Bylo přijato usnesení č. 4121/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0080/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice, ul. Špillarova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4122/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0082/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4123/RMOb-JIH/1822/71 
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Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0083/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4124/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0084/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Utvenkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4125/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0085/21 

Stanovisko k nabytí pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Plze ňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4126/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0086/21 

Záměr na pronájem pozemk ů pod zahradními chatkami 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. 4127/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0087/21 

Zrušení usnesení a zám ěr na pronájem části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Horymírova 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0089/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4128/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0090/21 

Výpůjčka nemovitých v ěcí v k. ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4129/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0091/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Hrab ůvka, 
ul. Edisonova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4130/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0094/21 

Nesouhlas se z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. H orní 

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

Bylo přijato usnesení č. 4131/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 44 INV/RMOb/0013/21 

Investi ční záměry č. 2-3/2021 

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

Materiál stažen. 
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Materiál č. 45 INV/RMOb/0014/21 

Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Regen erace sídlišt ě 
Hrabůvka 2. etapa - Prostor p řed poliklinikou, Ostrava-Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4132/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 46 INV/RMOb/0016/21 

Dodatek č.3 k SOD S/0454/2020/INV ze dne 12.06.2020, VZ 16.2 0 „Rekonstrukce podchodu 
pod ul. Horní, nám ěstí Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4133/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0051/21 

Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.21 Z pracování 
projektové dokumentace „Zateplení budovy v četně rekonstrukce p řilehlých zpevn ěných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4134/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0041/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) – VZ 35.21 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Zateplení budovy v četně rekonstrukce p řilehlých zpevn ěných ploch 
a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrab ůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4135/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 49 OVZ/RMOb/0047/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 26.21 „Vým ěna 
výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100“ 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4136/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 50 OVZ/RMOb/0048/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 10.21 „Úprava ploch y u ZŠ Provaznická a budovy odboru 
sociální pé če” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4137/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0049/21 

Změna zadávací dokumentace (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. 4138/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0050/21 

Změna zadávací dokumentace (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. 4139/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 53 OVZ/RMOb/0052/21 

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" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4140/RMOb-JIH/1822/71  
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Materiál č. 54 OVZ/RMOb/0053/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 20.21 
„Vývoz, vy čišt ění, návoz čistého písku a urovnání do roviny ve vybraných písk ovištích, 
svěřených do správy m ěstského obvodu Ostrava-Jih v roce 2021 - 2022" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4141/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 55 OVZ/RMOb/0055/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 34.21 Zpracová ní projektové 
dokumentace „Parkovišt ě za školou, ul. V Zálomu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4142/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 56 OVZ/RMOb/0056/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 14.21 
„Oprava školní kuchyn ě vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4143/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 57 OVZ/RMOb/0057/21 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  19.21 „Vým ěna oken 
Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4144/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 58 OVZ/RMOb/0058/21 

Zpráva komise (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“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4145/RMOb-JIH/1822/71  
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Materiál č. 59 OVZ/RMOb/0059/21 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.21 Z pracování projektové 
dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ Sta ňkova v Ostrav ě - Výškovicích" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4146/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 60 OVZ/RMOb/0060/21 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  27.21 „Rekonstrukce 
střechy a p řilehlých fasád Četyny 2“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4147/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 61 OVZ/RMOb/0061/21 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 23.21 „Vým ěna osobních 
výtah ů 900 kg a 1125 kg v bytovém dom ě Výškovická 151, Ostrava-Výškovice” 

Bc. Bednář - nová příloha k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4148/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 62 OVZ/RMOb/0062/21 

Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na dodávky) – VZ 24.21 „Vým ěna osobních 
výtah ů 900 kg a 1125 kg v bytovém dom ě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice” 

Bc. Bednář - nová příloha k materiálu. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4149/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 63 OMJ/RMOb/0095/21 

Stavební zám ěr na pozemcích v k. ú. Hrab ůvka, ul. Slezská x Provaznická - zm ěna 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4150/RMOb-JIH/1822/71  

 

Materiál č. 64 OBH/RMOb/0057/21 

Pomoc subjekt ům dot čeným krizovými opat řeními vlády p řijatými v rámci t řetí vlny pandemie 
COVID-19 

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

Bylo přijato usnesení č. 4151/RMOb-JIH/1822/71  

PaedDr. Klímová, MBA – u materiálu č. 64 hlasovala pro. 
 

Materiál č. 65 OBH/RMOb/0060/21 

Pronájem byt ů u mimo řádných a nenadálých p řípadů a v zájmu obce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4152/RMOb-JIH/1822/71  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 71. schůzi rady. 
 
 
Usnesení ze 71. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4092/RMOb-JIH/1822/71 
do čísla usnesení 4152/RMOb-JIH/1822/71 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 19.03.2021      
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 


