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Statutární město Ostrava 

městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 88. schůze rady městského obvodu 
konané dne 07.10.2021 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 9 

Omluveno: 0 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 11:00 hod. 

Ukončení: 11:15 hod. 
 

   

 
 
Bc. Bednář - zahájil 88. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih.  

 

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. 

 

Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Markéta Langrová. 

Konstatoval, že rada je usnášení schopna, předložil program schůze rady, tj. materiály č. 1 –  

č. 25. 

 

Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 

  

Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0073/21 

Návrh rozpočtových opatření č. 36/2021 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

Ing. Šimík – návrh na opravu v důvodové zprávě, část informace, b) .. navrhuje pro finanční 

krytí dodatku č. 2 (původně …dodatku č. 1). 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení s úpravou: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5059/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0074/21 

Oznámení o změně úrokové sazby 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5060/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 3 OSK/RMOb/0198/21 

Informace zřizovateli o aktuální situaci týkající se vymáhání pohledávky 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5061/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 4 OSK/RMOb/0199/21 

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

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu termínu ukládací části: 29.10.2021 (původně 30.09.2021) 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5062/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 5 OSK/RMOb/0200/21 

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

Mgr. Hrabovská – návrh na úpravu termínu ukládací části: 29.10.2021 (původně 30.09.2021) 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5063/RMOb-JIH/1822/88 
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Materiál č. 6 OSK/RMOb/0201/21 

Přiznání specializačního příplatku řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5064/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 7 OMJ/RMOb/0257/21 

Pronájem části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Lumírova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5065/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 8 OMJ/RMOb/0327/21 

Výpůjčka části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Staňkova 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 8, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Bylo přijato usnesení č. 5066/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0336/21 

Souhlas se stavebním záměrem, pozemek v k. ú. Zábřeh nad Odrou, lokalita ulic Rýparova x 
Uralská 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5067/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0359/21 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5068/RMOb-JIH/1822/88 
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Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0362/21 

Výpověď nájemní smlouvy uzavřené na pronájem parkovacího stání a záměr na pronájem 
parkovacího stání v parkovacím objektu, k. ú. Dubina u Ostravy 

Ing. Šimík – návrh na opravu překlepu v usnesení: část 2) rozhodla … součástí… (původně 

…součátí…) 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5069/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0364/21 

Pronájem části pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Provaznická 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5070/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0367/21 

Stavební záměr a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. U Výtopny 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5071/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0369/21 

Zřízení věcného břemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5072/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 15 INV/RMOb/0061/21 

Investiční záměry č. 5/2021, 7-8/2021 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5073/RMOb-JIH/1822/88 
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Materiál č. 16 OVZ/RMOb/0217/21 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 90.21 „Oprava 
sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka“. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5074/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0204/21 

Uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na části střechy bytového domu Václava 
Košaře 124/5 v Ostravě - návrh záměru 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5075/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0207/21 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5076/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 19 OBH/RMOb/0208/21 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5077/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0213/21 

Pronájem bytů výběrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 5078/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0216/21 

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

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5079/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0218/21 

Pronájem prostoru na střeše objektu na ulici Horní 55, O.-Hrabůvka 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5080/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 23 OVZ/RMOb/0220/21 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná 
zakázka na služby) – VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského 
obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 2023“ 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5081/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 24 OFR/RMOb/0075/21 

Návrh rozpočtového opatření č. 37/2021 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. 5082/RMOb-JIH/1822/88 

 

Materiál č. 25 OPR/RMOb/0020/21 

Žádost o připojení městského obvodu Ostrava-Jih k výzvě starosty města Orlová 
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Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5083/RMOb-JIH/1822/88 

 
 
Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 
 

 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 88. schůzi rady. 

 

 

 

 

Usnesení z 88. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 5059/RMOb-JIH/1822/88 

do čísla usnesení 5083/RMOb-JIH/1822/88 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 

 

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

Dne: 07.10.2021      

 

 

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář   ………………………………….  

starosta  

 

 

 

 

Markéta Langrová   …………………………………. 

místostarostka 

  

 

   

 

 

  


