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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 74. schůze rady městského obvodu 
konané dne 15.04.2021 
 

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 9 

Omluveno: 0 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 09:05 hod. 

Ukončení: 09:15 hod. 
 

   

 
 

Bc. Bednář - zahájil 74. 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. 25.  

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

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

 

 

Materiál č. 1 SOC/RMOb/0024/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4239/RMOb-JIH/1822/74 
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Materiál č. 2 SOC/RMOb/0025/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 70 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4240/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 3 ODK/RMOb/0017/21 

Žádost o souhlas rady městského obvodu s kácením dřeviny 

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

Bylo přijato usnesení č. 4241/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 4 ODK/RMOb/0018/21 

Žádost o souhlas městského obvodu s kácením dřevin 

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

Bylo přijato usnesení č. 4242/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 5 OSR/RMOb/0006/21 

Přijetí dotace z MSK pro projekt Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4243/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0068/21 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v objektu na ulici V Zálomu 1,  
O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4244/RMOb-JIH/1822/74 
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Materiál č. 7 OBH/RMOb/0083/21 

Projednání žádosti o prominutí či snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Charvátská 734/10, Ostrava-Výškovice 

Pí Langrová - návrh na úpravu nadpisu usnesení, …Charvátská… (původně Charvatská) a dále 

návrh na úpravu překlepů v důvodové zprávě  … usn. č. 3503/RMObM-JIH/1822/28 ze dne 

26.10.2020… (původně: 26.10.2021), … splatnosti nedoplatků za vyúčtování služeb za rok 

2019 ke dni 31.03.2021… (původně: 31.03.202). 

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

Bylo přijato usnesení č. 4245/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0049/21 

Žádost o udělení souhlasu se zřízením přípravné třídy v Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4246/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0050/21 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské 
školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A 

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

Bylo přijato usnesení č. 4247/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0048/21 

Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy a mateřské školy 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvkové organizace nazývané 
ode dne účinnosti změny Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, 
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4248/RMOb-JIH/1822/74 
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Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0119/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. U Nové školy 

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

Bylo přijato usnesení č. 4249/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0122/21 

Záměr na pronájem pozemků pod stávajícími garážemi v k. ú. Hrabůvka a k. ú. Zábřeh nad 
Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4250/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0123/21 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka 
a Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4251/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 14 INV/RMOb/0020/21 

Investiční záměry č. 2-3/2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4252/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 15 OVZ/RMOb/0003/21 

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 138.18 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. 4253/RMOb-JIH/1822/74 
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Materiál č. 16 OVZ/RMOb/0087/21 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 23.21 „Výměna 
osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava-Výškovice” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4254/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 17 OVZ/RMOb/0088/21 

Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 24.21 „Výměna 
osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4255/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 18 OVZ/RMOb/0083/21 

Změna zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 26.21 „Výměna 
výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Horymírova 100” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4256/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 19 OVZ/RMOb/0089/21 

Změna zadávací dokumentace (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na dodávky) – VZ 14.21 „Oprava školní kuchyně 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. 4257/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 20 OVZ/RMOb/0090/21 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dynamický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4258/RMOb-JIH/1822/74 
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Materiál č. 21 OVZ/RMOb/0091/21 

Souhrnná zpráva (veřejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 37.20 Dynamický nákupní 
systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor investora při realizaci 
stavebních a jiných prací 

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

Bylo přijato usnesení č. 4259/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0092/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) – VZ 39.21 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. 4260/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0084/21 

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 4261/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0055/21 

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. 4262/RMOb-JIH/1822/74 

 

Materiál č. 25 OHS/RMOb/0002/21 

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla Volkswagen Passat 

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

Bylo přijato usnesení č. 4263/RMOb-JIH/1822/74 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 74. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení ze 74. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4239/RMOb-JIH/1822/74 

do čísla usnesení 4263/RMOb-JIH/1822/74 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

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

Dne: 15.04.2021      

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

 

 

 

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

místostarostka 

  

 

   

 

 

  


