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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 89. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 14.10.2021 
 

Místo konání: radní místnost 

Předsedající: Bc. Martin Bednář  

Přítomno: 9 

Omluveno: 0 

Neomluveno: 0 

Zahájení: 10:50 hod. 

Ukončení: 11:05 hod. 
 

   

 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
34.  Vyloučení vybraného dodavatele (podlimitní VZ na služby, zjednodušené podlimitní 

řízení) - VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského 
obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 2023”  

 
 
Bc. Bednář - zahájil 89. 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 Mgr. Dagmar Hrabovská. 
Konstatoval, že rada je usnášení schopna, předložil program schůze rady, tj. materiály 
č. 1 – č. 34, do úložiště byl vložen nový předkládací návrh k materiálu č. 27. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
  
Hlasování o programu: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Materiál č. 1 OFR/RMOb/0076/21 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 38/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 5084/RMOb-JIH/1822/89 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0072/21 

Návrh na z řízení hlavní inventariza ční komise k provedení inventarizace majetku, pohled ávek 
a závazků městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 5085/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 3 OHS/RMOb/0010/21 

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouv ě o poskytování pozáru čního servisu kopírovacích a tiskových 
zařízení 

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

Bylo přijato usnesení č. 5086/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 4 SOC/RMOb/0057/21 

Pronájem bytu v bytovém dom ě na ul. Odborá řská 68 v Ostrav ě-Hrabůvce 

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

Bylo přijato usnesení č. 5087/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 5 ODK/RMOb/0049/21 

Návrh na p řiznání odm ěny řediteli p říspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 5088/RMOb-JIH/1822/89  
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Materiál č. 6 ODK/RMOb/0050/21 

Petice za zachování a obnovení d ětského h řišt ě za bytovými domy č. p. 53, 55, 57, 59 a 61 
na ul. Jugoslávská v Ostrav ě - Zábřehu 

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

Bylo přijato usnesení č. 5089/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 7 ODK/RMOb/0051/21 

Návrh na uzav ření smlouvy se spole čností Ostravské komunikace, a.s. za ú čelem vybudování 
parkovacích stání na ul. Františka Lýska 

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

Bylo přijato usnesení č. 5090/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 8 ODK/RMOb/0052/21 

Návrh na uzav ření smlouvy se spole čností Ostravské komunikace, a.s. za ú čelem vybudování 
přechod ů pro chodce na ul. Jugoslávská 

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

Bylo přijato usnesení č. 5091/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 9 OMJ/RMOb/0288/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene v k.ú. Hrab ůvka, ul. Mitušova  

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

Bylo přijato usnesení č. 5092/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 10 OMJ/RMOb/0291/21 

Stavební zám ěr a zřízení věcného b řemene - služebnosti v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul . Poklidná 

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

Bylo přijato usnesení č. 5093/RMOb-JIH/1822/89  
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Materiál č. 11 OMJ/RMOb/0355/21 

Souhlas s umíst ěním plošiny na části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, ul. Bohumíra  Četyny 

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

Bylo přijato usnesení č. 5094/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 12 OMJ/RMOb/0375/21 

Záměr na pronájem parkovacích stání v parkovacích objek tech v k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 5095/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 13 OMJ/RMOb/0376/21 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, ulice B. Četyny 

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

Bylo přijato usnesení č. 5096/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 14 OSK/RMOb/0203/21 

Převod sv ěřeného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 5097/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 15 OSK/RMOb/0204/21 

Dodatek č. 2 - VZ 25.21 stavba „Oprava školní kuchyn ě vč. pořízení vybavení a VZT-ZŠ Srbská" 

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

Bylo přijato usnesení č. 5098/RMOb-JIH/1822/89 
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Materiál č. 16 OSK/RMOb/0205/21 

Změny organiza ční struktury, systemizovaných míst a dodatek k orga nizačnímu řádu Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih, p říspěvkové organizace ke dni 01.09.2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 5099/RMOb-JIH/1822/89 

 

 

Materiál č. 17 OSK/RMOb/0206/21 

Přerušení činnosti školních družin p ři základních školách 

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

Bylo přijato usnesení č. 5100/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 18 OSK/RMOb/0207/21 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 5101/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 19 OSK/RMOb/0208/21 

Souhlas s p řijetím daru pro Základní školu Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 64, p říspěvkovou 
organizaci 

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

Bylo přijato usnesení č. 5102/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 20 OSK/RMOb/0209/21 

Změna odpisových plán ů a rozpo čtů na rok 2021 p říspěvkových organizací 

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

Bylo přijato usnesení č. 5103/RMOb-JIH/1822/89  
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Materiál č. 21 OBH/RMOb/0212/21 

Smlouva o provozování, provád ění údržby a oprav elektrického za řízení trafostanice OS_9068 
Dubina-Kryté sportovišt ě Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 5104/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0219/21 

Pronájem byt ů v bytovém seniorském dom ě na ul. Čujkovova 1718/29, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 5105/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0220/21 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 5106/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 24 OBH/RMOb/0222/21 

Pověření odboru bytového a ostatního hospodá řství k rozhodování o ud ělení souhlasu 
s instalací a provozem schodiš ťové plošiny/seda čky v bytových domech v majetku 
SMO svěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 5107/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0223/21 

Žádost o uzav ření dohody o splátkách nájemce prostoru v objektu n a ulici Husarova 63, 
Ostrava- Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 5108/RMOb-JIH/1822/89  
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Materiál č. 26 OBH/RMOb/0225/21 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy uzav řené na pronájem prostoru sloužícího 
podnikání v objektu bez č.p. v lokalit ě ulice Svornosti, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 5109/RMOb-JIH/1822/89  

Materiál č. 27 INV/RMOb/0062/21 

Dodatek č. 3 k SoD S/0333/2021/INV na dílo "Vým ěna rozvod ů elekt řiny, vody, plynu, odpady, 
topení v ZŠ Še říkova; I.Etapa - vým ěna elektroinstalace a související stavební práce" 

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

Bylo přijato usnesení č. 5110/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 28 OVZ/RMOb/0185/21 

Souhrnná zpráva (podlimitní ve řejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 6 0.20 DNS 
„Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 5111/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 29 OVZ/RMOb/0218/21 

Souhrnná zpráva (ve řejné zakázky na služby zadané v DNS) - VZ 37.20 Dyn amický 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 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5112/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 30 OVZ/RMOb/0221/21 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  86.21 „Provád ění 
instalatérských a topená řských prací v bytových domech v majetku SMO sv ěřených m ěstskému 
obvodu Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5113/RMOb-JIH/1822/89  
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Materiál č. 31 OFR/RMOb/0077/21 

Oznámení o zm ěně úrokové sazby 

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

Bylo přijato usnesení č. 5114/RMOb-JIH/1822/89  

Materiál č. 32 OFR/RMOb/0078/21 

Návrh rozpo čtového opat ření č. 39/2021 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 

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

Bylo přijato usnesení č. 5115/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 33 OVZ/RMOb/0229/21 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 87.21 „Dodávka 
stolních po čítačů 2021“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 5116/RMOb-JIH/1822/89  

 

Materiál č. 34 OVZ/RMOb/0224/21 

Vylou čení vybraného dodavatele (podlimitní VZ na služby, zjednodušené podlimitní řízení) – 
VZ 78.21 „Dodání, v četně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
- Jižní listy v letech 2022 a 2023” 

Bc. Bednář – návrh hlasovat o variantě A. 

Hlasování o VARIANTĚ A usnesení: hlasovalo pro 9, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 5117/RMOb-JIH/1822/89 
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Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti 
 
Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 89. schůzi rady. 

 
 
Usnesení z 89. schůze rady městského obvodu od čísla usnesení 5084/RMOb-JIH/1822/89  
do čísla usnesení  5117/RMOb-JIH/1822/89  jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 14.10.2021      
 
 
Bc. Martin Bednář   ………………………………….  
starosta  
 
Mgr. Dagmar Hrabovská  …………………………………. 
místostarostka  


