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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 7. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 24.01.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 8   

Omluveno: 1   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:25 hod.   

 
 

 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
30. Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 139.18 „Dodávka 

a montáž nábytku a elektrospotřebičů“ 
31. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) 

- VZ 02.19 „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh” 
32.  Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce) - VZ 108.18 „Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka“ 
33.  Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 

Dubina u Ostravy a v k. ú. Hrabová, lokalita Žižkov 
34.  Návrh rozpočtových opatření č. 5/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 

2019 
35. Schválení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zakázkou 

„Dodávka a montáž nábytku a elektrospotřebičů“ 
 

 
Bc. Bednář - zahájil 7. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. 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. 
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Bc. Bednář - ze schůze rady omluvil místostarostu Mgr. Jana Dohnala a místostarostka 
Markéta Langrová se dostaví později.  
 
Předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 29, na stůl byly předloženy materiály 
č. 30 - 35. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0006/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 4/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0273/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0003/19 

Aktualizace sazebníku úhrad za úkony odleh čovací služby 

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

Bylo přijato usnesení č. 0274/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 3 OSR/RMOb/0003/19 

Dotace MSK - Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupn ě Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská B, p.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0275/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 4 OPVO/RMOb/0002/19 

Snížení osobního p říplatku ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka F ormana 45, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0276/RMOb-JIH/1822/7  
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Materiál č. 5 OSK/RMOb/0002/19 

Uložení odvodu finan čních prost ředků příspěvkové organizace do rozpo čtu zřizovatele 

Bc. Štroblíková – navrhla doplnit usn. odstavec rozhodla – finančních prostředků Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace,… 

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

Bylo přijato usnesení č. 0277/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 6 INV/RMOb/0003/19 

Investi ční záměry č. 20-21/2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0278/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 7 INV/RMOb/0004/19 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 77.18 - Vybudování bezbariérového p řístupu do 2.NP objektu 
na ul. Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0279/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 8 INV/RMOb/0006/19 

Dodatek k SoD č. 1 - Workoutové h řišt ě Maluchy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0280/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0013/19 

Zveřejnění záměrů na pronájem prostor sloužících podnikání 

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

Bylo přijato usnesení č. 0281/RMOb-JIH/1822/7  
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Materiál č. 10 OBH/RMOb/0011/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 0282/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0111/18 

Zveřejnění záměru na pronájem Sportovního centra Dubina na ul. Hor ní 278/81, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0283/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0012/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0284/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0015/19 

Ukon čení nájmu a zve řejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání na u lici 
Václava Koša ře 4, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0285/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 14 OBH/RMOb/0016/19 

Přehled uzav řených smluv o nájmu krizových byt ů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce 
bydlení a její pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0286/RMOb-JIH/1822/7  
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Materiál č. 15 OBH/RMOb/0001/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po zániku práva k nájmu by tu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0287/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0130/18 

Vyčlenění sociálních byt ů na území MOb Ostrava-Jih v rámci projektu „Koncepc e bydlení a její 
pilotní ov ěření ve m ěstě Ostrava“, pronájem sociálního bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 0288/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0127/18 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na  ul. Dr. Martínka č.p. 1611, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0289/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0017/19 

Zveřejnění záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání na uli ci Závodní 49a v Ostrav ě  
-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 0290/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0014/19 

Ukon čení výp ůjčky prostoru v objektu na ulici V Zálomu 2948/1, O.- Zábřeh, zveřejnění záměru 

p. Langrová – navrhla z usnesení vypustit odstavec 3) rozhodla. 

Bc. Štroblíková – navrhla doplnit za stávající text v části 1) rozhodla: „a přílohy č. 2 
předloženého materiálu“. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0291/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0122/18 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu n a ulici 
Charvatská 10, O.-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0292/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0025/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0293/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0024/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0294/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0021/19 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0295/RMOb-JIH/1822/7  
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Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0018/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti na částech pozemk ů 
v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita ulice Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 0296/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 25 OMJ/RMOb/0022/19 

Souhlas s p řenecháním užívání vyp ůjčených pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Še říková 

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

Bylo přijato usnesení č. 0297/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0017/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízení věcného b řemene - služebnosti v k.ú. Dubina 
u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0298/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0015/19 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 15 

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

Bylo přijato usnesení č. 0299/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0016/19 

Souhlas s provedením stavebního zám ěru v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 13 

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

Bylo přijato usnesení č. 0300/RMOb-JIH/1822/7  
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Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0094/18 

Souhrnná zpráva (ve řejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 16.18 „Dy namický nákupní 
systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebn ě technický dozor investora p ři realizaci 
stavebních a jiných prací” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0301/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0010/19 

Zrušení VZ (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 139.18  „Dodávka a montáž 
nábytku a elektrospot řebičů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0302/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 31 OVZ/RMOb/0009/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 02.19 
„Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č.st. 3202, Ostrava-Záb řeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0303/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 32 OVZ/RMOb/0015/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) –
VZ 108.18 „Nám ěstí Ostrava-Jih, ve řejný prostor Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0304/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0005/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem a z řízením v ěcného b řemene – služebnosti v k. ú. Dubina 
u Ostravy a v k. ú. Hrabová, lokalita Žižkov 

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

Bylo přijato usnesení č. 0305/RMOb-JIH/1822/7  
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Materiál č. 34 OFR/RMOb/0008/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 5/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0306/RMOb-JIH/1822/7  

 

Materiál č. 35 ODK/RMOb/0004/19 

Schválení výjimky ze zásad pro zadávání ve řejných zakázek v souvislosti se zakázkou 
„Dodávka a montáž nábytku a elektrospot řebičů“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0307/RMOb-JIH/1822/7  

 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 7. schůzi rady. 
 
 
Usnesení ze 7. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0273/RMOb-JIH/1822/7 
do čísla usnesení 0307/RMOb-JIH/1822/7 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 28.01.2019        
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………… 
starosta     
  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………….  
místostarostka     


