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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 86. schůze rady městského obvodu 
konané dne 23.09.2021 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 7 

Omluveno: 2 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 09:50 hod. 

Ukončení: 10:00 hod. 
 

   

 
 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 

7. Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-

Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 

13. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu na ulici 

B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 86. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Rada je usnášení schopna 

z jednání omluvil  Mgr. Dagmar Hrabovskou a PaedDr. Ivonu Klímovou. Předložil program 

schůze rady, tj. materiály č. 1 – č. 30, ze kterého navrhl stáhnout materiály č. 7 a č. 13.  

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

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

 

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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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0069/21 

Žádost o odškodnění vzniklé újmy na zdraví H.P. 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A. 

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

Bylo přijato usnesení č. 5009/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0045/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 5010/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0050/21 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 5011/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0051/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 5012/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0052/21 

Pronájem bytu v bytovém domě na ul. Odborářská 68 v Ostravě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 5013/RMOb-JIH/1822/86 
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Materiál č. 6 OSK/RMOb/0191/21 

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 5014/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0192/21 

Návrh na likvidaci neupotřebitelného majetku Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvkové organizace 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0193/21 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 5015/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 9 OBH/RMOb/0187/21 

Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 5016/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0200/21 

Ukončení smlouvy o dílo č.30/2013/52 „Kryté sportoviště Dubina, údržba trafostanice OS_9068“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5017/RMOb-JIH/1822/86 
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Materiál č. 11 OBH/RMOb/0203/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 5018/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0205/21 

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem prostoru v budově ÚMOb Ostrava-Jih 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 5019/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0199/21 

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru v objektu na ulici 
B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0334/21 

Stanovisko ke směně částí pozemků v k. ú. Hrabůvka, ul. U Haldy x Závodní 

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

Bylo přijato usnesení č. 5020/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0335/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Smirnovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 5021/RMOb-JIH/1822/86 
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Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0348/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Hrabůvka, ulice Hasičská 

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

Bylo přijato usnesení č. 5022/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0349/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ulice Svazácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 5023/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0322/21 

Souhlas se stavebním záměrem na pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. V Poli 

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

Bylo přijato usnesení č. 5024/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0345/21 

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. 5025/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0337/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. A. Gavlase 

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

Bylo přijato usnesení č. 5026/RMOb-JIH/1822/86 
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Materiál č. 21 INV/RMOb/0057/21 

Dodatek č. 2 k SOD S/0316/2021/INV ze dne 23.04. 2021, VZ 01.21 „Zateplení fasády bytového 
domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5027/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 22 INV/RMOb/0058/21 

Smlouva o postoupení Příkazní rámcové smlouvy S/0878/2020/INV - Koordinátor BOZP 

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

Bylo přijato usnesení č. 5028/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0215/21 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) – VZ 83.21 Zpracování projektové 
dokumentace „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk 
v MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5029/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 24 OSK/RMOb/0190/21 

Dodatek č. 1 - VZ 25.21 "Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT - ZŠ Srbská" 

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

Bylo přijato usnesení č. 5030/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 25 OSK/RMOb/0196/21 

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 5031/RMOb-JIH/1822/86 
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Materiál č. 26 OMJ/RMOb/0223/21 

Souhlas se stavebním záměrem, část pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 5032/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0356/21 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování výkupu pozemků 
v k. ú. Výškovice u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 5033/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 28 OPVO/RMOb/0015/21 

Návrh na úpravu členů komise 

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

Bylo přijato usnesení č. 5034/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 29 OBH/RMOb/0209/21 

Pronájem bytů v bytovém seniorském domě na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 5035/RMOb-JIH/1822/86 

 

Materiál č. 30 OFR/RMOb/0070/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 34/2021 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. 5036/RMOb-JIH/1822/86 
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Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 86. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení z 86. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 5009/RMOb-JIH/1822/86 

do čísla usnesení 5036/RMOb-JIH/1822/86 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

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

Dne: 23.09.2021      

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

 

 

 

Mgr. Jan Dohnal  …………………………………. 

místostarosta 

  

 

   

 

 

  


