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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 75. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 22.04.2021 
 

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 9:20 hod. 

Ukončení: 9:40 hod. 
 

   

 
 
Bc. Bednář - zahájil 75. 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.  
 
Mgr. Dohnal – nahlásil střet zájmů u materiálu č. 13, nebude hlasovat. 
 
Bc. Bednář - ze schůze rady omluvil Bc. Janu Hellerovou, konstatoval, že rada je usnášení 
schopna. Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 32.  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8 proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0028/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 15/2021 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. 4264/RMOb-JIH/1822/75  
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Materiál č. 2 OBH/RMOb/0062/21 

Pronájem byt ů na ulici Odborá řská 677/72 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4265/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 3 OBH/RMOb/0071/21 

Pronájem garážového stání č. 6 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 281/34, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 4266/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 4 OBH/RMOb/0079/21 

Pronájem části st řechy bytového domu B řenkova 2974/7, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4267/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 5 OBH/RMOb/0085/21 

Smlouva o dílo na servis a opravy výtahu v bytovém dom ě Čujkovova 29, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4268/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 6 OBH/RMOb/0087/21 

Žádost o slevu z nájemného za užívání prostoru slou žícího podnikání na ulici Volgogradská 28, 
Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4269/RMOb-JIH/1822/75  
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Materiál č. 7 OBH/RMOb/0088/21 

Projednání žádosti o snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Lužická 591/4, Ostrava-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 4270/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 8 OBH/RMOb/0090/21 

Pronájem garážového stání č. 4 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 273/51, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 4271/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0056/21 

Převod sv ěřeného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 4272/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0057/21 

Změna „Zásad vztah ů městského obvodu Ostrava-Jih k p říspěvkovým organizacím, které byly 
zřízeny statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem Ostrava-Jih k zajišt ění jeho 
působnosti ve školství a kultu ře" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4273/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 11 OSK/RMOb/0058/21 

Souhlas se zapojením Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, B řezinova 52, 
příspěvkové organizace, do projektu financovaného z rozpo čtu MŠMT 

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

Bylo přijato usnesení č. 4274/RMOb-JIH/1822/75  
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Materiál č. 12 OPR/RMOb/0012/21 

Žádost spolku TJ SBD Ostrava – Záb řeh z.s. o finan ční vyrovnání 

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

Bylo přijato usnesení č. 4275/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0026/21 

Záměr na pronájem, nabytí stavby 3 parkovacích stání, k . ú. Výškovice u Ostravy, ul. Ji čínská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4276/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0034/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemek 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. 4277/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0088/21 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, podchod na ul. Místecká 

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

Bylo přijato usnesení č. 4278/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0093/21 

Návrh na uzav ření dodatku ke Smlouv ě o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení věcného b řemene 
- služebnosti ve řejné sít ě elektronických komunikací 

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

Bylo přijato usnesení č. 4279/RMOb-JIH/1822/75  
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Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0097/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemky 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. 4280/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0100/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4281/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0107/21 

Pronájem části pozemk ů v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Krylovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4282/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0118/21 

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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4283/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0120/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene na pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
ul. Petruškova x Volgogradská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4284/RMOb-JIH/1822/75  
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Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0121/21 

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. 4285/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0125/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka, ul. Mjr. Nováka 

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

Bylo přijato usnesení č. 4286/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 24 OVZ/RMOb/0094/21 

Změna zadávací dokumentace (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 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4287/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0095/21 

Zrušení ve řejné zakázky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ  22.21 „Oprava 
střešních bodových sv ětlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostrav ě” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4288/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 26 INV/RMOb/0012/21 

Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29- dodatek č. 3 

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

Bylo přijato usnesení č. 4289/RMOb-JIH/1822/75  
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Materiál č. 27 OBH/RMOb/0080/21 

Postoupení smluv o nájmu byt ů nacházejících se ve školských objektech 

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

Bylo přijato usnesení č. 4290/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 28 OBH/RMOb/0081/21 

Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrab ůvka 

pí Langrová – návrh na úpravu usnesení, odst. 1) rozhodla, podbod 3., Taťáně Golkové,… 
(původně: Ťaťáně…). 

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

Bylo přijato usnesení č. 4291/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0096/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 29.21 Zpracová ní projektové 
dokumentace „Zateplení a oprava zpevn ěných ploch v č. hydroizolace MŠ B. Dvorského 2, 
Ostrava-B ělský Les“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4292/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 30 OSR/RMOb/0007/21 

Přijetí dotace z Integrovaného regionálního opera čního programu pro projekt Zateplení 
a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29 

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

Bylo přijato usnesení č. 4293/RMOb-JIH/1822/75  

 

Materiál č. 31 OSR/RMOb/0008/21 

Přijetí dotace ze Státního fondu podpory investic pro  projekt Regenerace sídlišt ě Zábřeh - 
2. etapa, Zeleň za Lunou 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4294/RMOb-JIH/1822/75 

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0100/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – VZ  50.21 „Oprava 
střešních bodových sv ětlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostrav ě” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4295/RMOb-JIH/1822/75  

 
 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 75. schůzi rady. 

 
 
 
 
Usnesení ze 75. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4264/RMOb-JIH/1822/75  
do čísla usnesení 4295/RMOb-JIH/1822/75  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 22.04.2021      
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
  


