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Zápis 

Zápis 
průběhu 7. mimořádné schůze rady městského 
obvodu 
konané dne 02.05.2019 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář 

Přítomno:  8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 12:30 hod. 

Ukončení: 12:45 hod. 

 
Bc. Bednář - zahájil 7. mimořádnou schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Zápis 

a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. Z jednání 

omluvil z pracovních důvodů místostarostku Markétu Langrovou. 

 

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. materiál č. 1 – č. 8. 

  

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

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

 

 

Materiál č. 1 ODK/RMOb/0035/19 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0837/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 2 INV/RMOb/0026/19 

Uzavření Dohody o realizaci a financování stavby "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor - 
Hrabůvka" s ČR - Generálním finančním ředitelstvím, Finanční úřad Ostrava-Hrabůvka 
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Bc. Hűbner, MBA – dotaz týkající se financování a smlouvy.  

Mgr. Mentlík – odpověděl. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0838/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 3 OPVO/RMOb/0022/19 

Určení člena pracovní skupiny rady města pro vytvoření koncepce bydlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 0839/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 4 OVZ/RMOb/0107/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 45.19 
„Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0840/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 5 OVZ/RMOb/0104/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 24.19 
Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-
Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0841/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 6 OVZ/RMOb/0105/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 25.19 
Projektová dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 200/18,  
O.-Hrabůvka" 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0842/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 7 OVZ/RMOb/0109/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 30.19 
„Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0843/RMObM-JIH/1822/7 

 

Materiál č. 8 OVZ/RMOb/0110/19 

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na dodávky) - VZ 18.19 „Výměna osobního výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v bytovém 
domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0844/RMObM-JIH/1822/7 

  

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti  
  

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil starosta 7. mimořádnou schůzi rady. 

 

 

Usnesení ze 7. mimořádné schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0837/RMObM-

JIH/1822/7 do č. usnesení 0844/RMObM-JIH/1822/7 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

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

Dne:      02.05.2019 

  

  

Bc. Martin Bednář    …………………………………. 

starosta 

       

 

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

místostarostka 


