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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 72. schůze rady městského obvodu 
konané dne 25.03.2021 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 09:30 hod.   

Ukončení: 09:50 hod.   

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 

6. Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové 

organizaci 

7. Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, 

B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 

 
 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

 

36. Pronájem náhradního bytu 

 
 

Bc. Bednář - zahájil 72. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a usnesení 

společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská, rada je v plném počtu, 

je usnášení schopna. 

 

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. 36, navrhl stáhnout materiály č. 6 a č. 7.  
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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/0023/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 11/2021 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. 4153/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 2 OPVO/RMOb/0005/21 

Vyhodnocení činnosti komisí Rady městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2020 

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

Bylo přijato usnesení č. 4154/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 3 OSC/RMOb/0002/21 

Úhrada kreditu frankovacího stroje 

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

Bylo přijato usnesení č. 4155/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0018/21 

Žádost o poskytnutí finančního daru 

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. 4156/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0019/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4157/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0036/21 

Výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizaci 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0037/21 

Výjimka z počtu dětí v Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizaci 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0038/21 

Souhlas s podáním žádosti Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvkové organizaci 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu překlepu v důvodové zprávě - informace, poslední věta – 

správně …5 500 000 Kč.  

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

Bylo přijato usnesení č. 4158/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0039/21 

Souhlas s podáním žádosti Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvkové organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 4159/RMOb-JIH/1822/72 
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Materiál č. 10 OBH/RMOb/0058/21 

Zvýšení nájemného za pronájem bytů 

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

Bylo přijato usnesení č. 4160/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0096/21 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Markova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4161/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0099/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 4162/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 13 ODK/RMOb/0011/21 

Umístění infrastruktury v rámci projektu vybudování a provozování nabíjecích stanic 
pro elektromobily 

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

Bylo přijato usnesení č. 4163/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 14 ODK/RMOb/0013/21 

Změna složení rozborové komise pro organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace 

Bc. Bednář - nová verze materiálu, návrh na úpravu usnesení… 1) jmenuje Ing. Petra 

Kopečného, Jana Garu a Ing. Hanu Tichánkovou členy rozborové komise …, úprava v DZ, noví 

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

Bylo přijato usnesení č. 4164/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 15 ODK/RMOb/0014/21 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4165/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 16 OVZ/RMOb/0063/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 31.21 Zpracování projektové 
dokumentace „MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina – oprava sociálních zařízení vč. šaten“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4166/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 17 OVZ/RMOb/0067/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 32.21 „Výměna osobního 
výtahu 900 kg v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava Zábřeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4167/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 18 OVZ/RMOb/0068/21 

Seznam dodavatelů nezařazených do zavedeného DNS (podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 60.20 DNS "Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu 
Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4168/RMOb-JIH/1822/72 
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Materiál č. 19 VSV/RMOb/0001/21 

Redakční rada Jižních listů 

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

Bylo přijato usnesení č. 4169/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 20 INV/RMOb/0018/21 

VZ 89.19. "Zeleň za Lunou" - Dodatek č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 4170/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 21 OVZ/RMOb/0054/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 12.21 „Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení 
v ZŠ Šeříkova; I. etapa - výměna elektroinstalace a související stavební práce” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4171/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0064/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na stavební práce) – VZ 13.21 „Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 
a 740/52, Výškovice” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4172/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0066/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka 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. 4173/RMOb-JIH/1822/72 
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Materiál č. 24 OVZ/RMOb/0069/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka 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. 4174/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0070/21 

Zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 05.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku 
obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4175/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 26 OVZ/RMOb/0071/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4176/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 27 OVZ/RMOb/0072/21 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ 22.21 „Oprava střešních 
bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4177/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0074/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace 
ul. Mitušova 8 - 16” 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4178/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 29 INV/RMOb/0017/21 

Zpracování projektové dokumentace stupeň DSP "Rekonstrukce objektu Kryté sportoviště 
Ostrava-Dubina, ul. Horní 287/81" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4179/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 30 INV/RMOb/0019/21 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - 
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 4180/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 31 OSK/RMOb/0040/21 

Provoz základní školy a mateřské školy v době nouzového stavu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4181/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 32 OFR/RMOb/0024/21 

Oznámení o změně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 4182/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 33 OFR/RMOb/0025/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4183/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 34 OPR/RMOb/0010/21 

Uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o exekuční činnosti a další činnosti exekutora 
pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 4184/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 35 SOC/RMOb/0020/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Horní 29 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4185/RMOb-JIH/1822/72 

 

Materiál č. 36 OBH/RMOb/0042/21 

Pronájem náhradního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4186/RMOb-JIH/1822/72 

 
 
 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 72. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení ze 72. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4153/RMOb-JIH/1822/72 

do čísla usnesení 4186/RMOb-JIH/1822/72 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
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Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 

Dne: 25.03.2021      

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

 

 

 

 

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

místostarostka 

  

 

   

 

 

  


