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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 
 

Zápis 
průběhu 76. schůze rady městského obvodu 
konané dne 29.04.2021 
 

Místo konání: zasedací místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 7 

Omluveno: 2 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 09:55 hod. 

Ukončení: 10:15 hod. 
 

   

 
 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

 
32.  Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 76. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Uvedl, že zápis a usnesení 
společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská a že rada je usnášení schopna. 
Z jednání omluvil Ing. Hanu Tichánkovou a Ing. Otakara Šimíka. 
 
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. 54, z programu navrhl stáhnout materiál 
č. 32. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0030/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 16/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4296/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0029/21 

Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 4297/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0027/21 

Žádost o finanční dar - Centrum sociálních služeb Hrabyně 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A.  

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4298/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0028/21 

Žádost o finanční dar - Domov Alzheimer Darkov z.ú. 

Mgr. Dohnal - návrh hlasovat o variantě A.  

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4299/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0029/21 

Souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic PO 

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

Bylo přijato usnesení č. 4300/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 6 ODK/RMOb/0019/21 

Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění celoroční údržby travnatých ploch pro lokalitu 
Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 4301/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0020/21 

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v městském obvodu Ostrava-Jih na období 
2021/2022 pro části městského obvodu Zábřeh-Pískové doly, Hrabůvka, Dubina 

Bc. Hűbner, MBA - návrh na úpravu přílohy č. 1 materiálu, část seznam příloh, vyškrtnutí 
Příloha č. 2 Nařízení města č. 1/2011 a přečíslovat další přílohu na  Příloha č. 2 Mapa MOb 
Ostrava-Jih. 

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

Bylo přijato usnesení č. 4302/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0021/21 

Návrh na uzavření dohody o rozúčtování nákladů na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4303/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0061/21 

Změna odpisového plánu a rozpočtu na rok 2021 Základní školy a mateřské školy Ostrava-
Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4304/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 10 OPR/RMOb/0011/21 

Petice ve věci plánované výstavby "Rezidence Petruškova" v Ostravě-Zábřehu 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4305/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0075/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od přechodu nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 4306/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0076/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4307/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0082/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 4308/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0091/21 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání 
na ul. Karpatská 2857/20, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4309/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0092/21 

Ukončení nájmu a zveřejnění záměru na pronájem garáže na ulici Stadická 1369/3, Ostrava-
Hrabůvka 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4310/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0093/21 

Pronájem bytu u mimořádných a nenadálých případů a v zájmu obce 

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

Bylo přijato usnesení č. 4311/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0094/21 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání pod povrchem pozemku p.č. 468/1, adresní místo 
Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka, prodejní stánek č. 1 

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

Bylo přijato usnesení č. 4312/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 18 INV/RMOb/0021/21 

Dodatek č. 3 k SOD - VZ 63.19 - Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava - 
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 4313/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 19 INV/RMOb/0023/21 

Dodatek č. 1 k SOD S/0939/2020/INV ze dne 26.10.2020, VZ 58.20 Rekonstrukce venkovního hřiště 
"Pojďme všichni sportovat" 

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

Bylo přijato usnesení č. 4314/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 20 INV/RMOb/0024/21 

Smlouva o přípoloži - přípojky T-Mobile a.s. při akci "Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, 
Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4315/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0133/21 

Předání majetku statutárnímu městu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 4316/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0134/21 

Pronájem pozemku pod stávající garáží v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4317/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0142/21 

Souhlas se stavebním záměrem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Utvenkova 

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

Bylo přijato usnesení č. 4318/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0131/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Hrabůvka, ul. U Lesa 

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

Bylo přijato usnesení č. 4319/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0124/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Letecká 

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

Bylo přijato usnesení č. 4320/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0145/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Hrabůvka, ul. Dr. Lukášové 

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

Bylo přijato usnesení č. 4321/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0157/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4322/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0139/21 

Stanovisko k uplatnění předkupního práva a nabytí vlastnického práva ke stavbě garáže 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 4323/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0127/21 

Stanovisko k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Starobělská 

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

Bylo přijato usnesení č. 4324/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0126/21 

Stanovisko k nabytí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, lokalita v blízkosti řeky Odry 

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

Bylo přijato usnesení č. 4325/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0129/21 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacím objektu PO 01 na ul. Františka Formana 

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

Bylo přijato usnesení č. 4326/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0132/21 

Záměr na pronájem částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

Hlasování o stažení materiálu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0135/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Norberta Frýda 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4327/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0136/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ul. Jaromíra Matuška 

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

Bylo přijato usnesení č. 4328/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0140/21 

Záměr na pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita Při Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 4329/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0141/21 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 4330/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0130/21 

Žádost o předchozí souhlas k nabytí pozemků 

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

Bylo přijato usnesení č. 4331/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0144/21 

Žádost o dočasné snížení nájemného a o odklad platby nájemného 

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

Bylo přijato usnesení č. 4332/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0098/21 

Žádost o svěření pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 4333/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 40 OVZ/RMOb/0102/21 

Seznam dodavatelů zařazených 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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4334/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 41 OVZ/RMOb/0097/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka 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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4335/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 42 OVZ/RMOb/0093/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 34.21 Zpracování projektové dokumentace „Parkoviště za školou, 
ul. V Zálomu“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4336/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 43 OVZ/RMOb/0098/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 35.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně 
rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-
Hrabůvka” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4337/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 44 OVZ/RMOb/0101/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) – VZ 45.21 Zpracování 
projektové dokumentace „MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina – Přírodní zahrada vč. opravy 
chodníků” 

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

Bylo přijato usnesení č. 4338/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 45 OVZ/RMOb/0099/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 33.21 
„Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4339/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 46 OVZ/RMOb/0105/21 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na dodávky) - VZ 18.21 „Údržba a realizace 
nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území SMO, ve správě 
městského obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4340/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 47 OVZ/RMOb/0103/21 

Výzva k podání nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 43.21 
„Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4341/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 48 OVZ/RMOb/0104/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na dodávky) – VZ 49.21 „ZŠ Kosmonautů 15, 
Ostrava-Zábřeh – výměna výtahu budovy školní jídelny” 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4342/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 49 OBH/RMOb/0089/21 

Úprava smluvních vztahů v objektu na ulici Krasnoarmejců 2283/26a, O.-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 4343/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 50 OSK/RMOb/0059/21 

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 4344/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 51 OVZ/RMOb/0109/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 47.21 „Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 
v letech 2021-2024“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 4345/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 52 OVZ/RMOb/0108/21 

Vyloučení vybraného dodavatele (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 09.21 Zpracování 
projektové dokumentace „Modernizace učeben v ZŠ Ostrava - Jih“ 

Bc. Bednář - návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 4346/RMOb-JIH/1822/76 
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Materiál č. 53 OBH/RMOb/0095/21 

Výzva nájemci bytu k odstranění závadného chování 

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

Bylo přijato usnesení č. 4347/RMOb-JIH/1822/76 

 

Materiál č. 54 OBH/RMOb/0097/21 

Pronájem bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 4348/RMOb-JIH/1822/76 

 
 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 76. schůzi rady. 

 
 
 
Usnesení ze 76. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 4296/RMOb-JIH/1822/76 
do čísla usnesení 4348/RMOb-JIH/1822/76 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Zjavková  ………………………………… 
Dne: 29.04.2021      
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 
  
 
   


