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

Zápis  

 

Zápis 
průběhu 87. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 30.09.2021 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 8 

Omluveno: 1 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 09:40 hod. 

Ukončení: 09:50 hod. 
 

   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

22.  Námitky a rozhodnutí o nich (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 72.21  
„Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" 

 
 
Bc. Bednář - zahájil 87. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Předložil program schůze 
rady, tj. materiály č. 1 – č. 22, u materiálu č. 1 navrhne hlasovat o usnesení bez bodu e).  
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 8 proti 0, zdržel/lo se 0. 
 
Z jednání rady omluvil PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA a konstatoval, že rada je usnášení 
schopna.  
 
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. 
 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0071/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 35/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 
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Bc. Bednář – návrh hlasovat o navrženém usnesení bez bodu e). 

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

Bylo přijato usnesení č. 5037/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 2 SOC/RMOb/0053/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 679/29 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 5038/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0054/21 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 5039/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0055/21 

Pronájem bytu v dom ě zvláštního ur čení - Dom ě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 5040/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 5 SOC/RMOb/0056/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Horní 679/29 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 5041/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 6 OSK/RMOb/0194/21 

Poskytnutí finan čního daru spolku DAISY mažoretky, z.s. 
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Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5042/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 7 OSK/RMOb/0195/21 

Bezúplatný p řevod hmotného movitého majetku 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Mgr. Hrabovská – hlasovala pro. 

Bylo přijato usnesení č. 5043/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 8 OSK/RMOb/0197/21 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2021 Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, 
Provaznická 64, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 5044/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0297/21 

Stanovisko k sv ěření pozemku a staveb v k.ú. Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 5045/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0347/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Patrice Lumumby 

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

Bylo přijato usnesení č. 5046/RMOb-JIH/1822/87  
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Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0352/21 

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Bogorodského  

Ing. Šimík – návrh na úpravu důvodové zprávy v části informace…uzavřené dne 30.05.2014 
(původně …30.05.20214). 

 

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

Bylo přijato usnesení č. 5047/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0354/21 

Zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

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

Bylo přijato usnesení č. 5048/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 13 OVZ/RMOb/0216/21 

Výzva k podání nabídky (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  89.21 
„Provád ění elektroinstala čních prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5049/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 14 ODK/RMOb/0048/21 

Návrh na ud ělení výjimky z Metodického pokynu pro p říspěvkové organizace pro oblast 
účetnictví a ekonomiky organizaci Technické služby Os trava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 5050/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0211/21 

Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo - servis a opravy výtah ů v bytových domech 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5051/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0214/21 

Ukon čení Rámcové smlouvy o dílo S/0895/2020/OBH „Smlouva  na zajišt ění havarijní služby 
v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5052/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0201/21 

Ukon čení pronájmu a výp ůjčka nebytového prostoru, 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. 5053/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0099/21 

Zaslání výzvy k vyklizení bytu 

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

Bylo přijato usnesení č. 5054/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0217/21 

Souhlas s podpachtem části prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul.  Horní 287/81, 
O.- Dubina 

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

Ing. Tichánková – hlasovala pro. 

Bylo přijato usnesení č. 5055/RMOb-JIH/1822/87  
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Materiál č. 20 INV/RMOb/0059/21 

Dodatek č. 1 k SOD - VZ 33.21 - Rekonstrukce ul. Alejnikovov a, Ostrava - Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 5056/RMOb-JIH/1822/87  

 

Materiál č. 21 INV/RMOb/0060/21 

Dodatek č. 3 k SOD - VZ 10.20 - Revitalizace rybník ů ve Výškovicích 

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

Bylo přijato usnesení č. 5057/RMOb-JIH/1822/87  

Materiál č. 22 OVZ/RMOb/0219/21 

Námitky a rozhodnutí o nich (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 72.21 „Zateple ní 
objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 5058/RMOb-JIH/1822/87  

 
Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 87. schůzi rady. 
 
 
Usnesení z 87. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 5037/RMOb-JIH/1822/87 
do čísla usnesení 5058/RMOb-JIH/1822/87  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 30.09.2021      
 
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
 
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka 


