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

Zápis  

 
 

Zápis 
průběhu 8. sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 14.02.2019 
 
Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Mgr. Dagmar Hrabovská   

Přítomno: 7   

Omluveno: 2   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 11:10 hod.   

 
 

 
Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 
 
45. Souhlas se stavebním záměrem a zřízením věcného břemene – služebnosti v k. ú. 

Výškovice  u Ostravy, ul. Srbská 
 
Přehled písemností předložených přímo na jednání: 
 
82. Vyloučení vybraného dodavatele a zrušení ZŘ (nadlimitní veřejná zakázka na služby) 

- VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků 
na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK“ 

83. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na 
stavbu "Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka"  

84. Oznámení o zahájení ZŘ (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, užší řízení) - 
VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví 
SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“ 

85. Uzavření rámcové hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování 
 

 
 
Mgr. Hrabovská - zahájila 8. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih. Ze schůze rady 
omluvila starostu Bc. Martina Bednáře, PaedDr. Ivonu Klímovou a místostarostka Markéta 
Langrová se dostaví později.  
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Zeptala 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. 
 
Mgr. Hrabovská  - uvedla, že zápis a usnesení společně s ní podepíše místostarosta Mgr. Jan 
Dohnal. 
 
Předložila program schůze rady, tj. materiály č. 1 – 81, na stůl byly předloženy materiály 
č. 82 – 85. Z jednání navrhla stáhnout materiál č. 45 a materiál č. 6 předřadit před materiál 
č. 1. 
 
Připomínky k programu nebyly, hlasování o schválení programu. 
 
Hlasování o programu: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
 

Materiál č. 6 SOC/RMOb/0004/19 

Žádost o pen ěžní dar 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B). 

Hlasování o VARIANTĚ B) usnesení: hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0328/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 1 OFR/RMOb/0013/19 

Návrh rozpo čtových opat ření č. 7/2019 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Ing. Šimík – návrh na úpravu bodu 1a) z 20 000 Kč na 10 000 Kč.  

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

Bylo přijato usnesení č. 0329/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0007/19 

Oprava schváleného rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0330/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 3 OFR/RMOb/0012/19 

Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku m ěstského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0331/RMOb-JIH/1822/8  

 

Z technických důvodů byl nejdříve odsouhlasen materiál č. 5 a po té materiál č. 4. 

Materiál č. 5 ODK/RMOb/0006/19 

Předání studie pod názvem "Cyklostezka a chodník vedo ucí podchodem pod ulicí Místeckou" 
statutárnímu m ěstu Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 0332/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 4 ODK/RMOb/0003/19 

Svěření majetku do správy Technických služeb Ostrava-Ji h, příspěvková organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0333/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 7 SOC/RMOb/0005/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0334/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 8 SOC/RMOb/0007/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0335/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 9 OBH/RMOb/0033/19 

Pronájem byt ů výb ěrovým řízením 

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

Bylo přijato usnesení č. 0336/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 10 OBH/RMOb/0024/19 

Pronájem náhradního bytu a uzav ření smluv o ubytování 

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

Bylo přijato usnesení č. 0337/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0029/19 

Pronájem sociálních byt ů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilo tní ov ěření 
ve městě Ostrava“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0338/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 12 OBH/RMOb/0023/19 

Souhlas s podnájmem části prostor sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0339/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0002/19 

Žádost o uzav ření smlouvy o nájmu bytu po uplynutí dvou let od p řechodu nájmu bytu 
ze zákona 

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

Bylo přijato usnesení č. 0340/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 14 OBH/RMOb/0019/19 

Schválení zápo čtu proinvestovaných náklad ů do nájemného – Mjr. Nováka 1455/34, pavilón B, 
Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0341/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 15 OBH/RMOb/0026/19 

Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti Sequel team s.r.o. v pronajatém prostoru 
na ul. Rodimcevova 2060/22, Ostrava-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0342/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 16 OBH/RMOb/0030/19 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících p odnikání 
v objektu na ul. Čujkovova 3145/40a, O.-Záb řeh 

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

Bylo přijato usnesení č. 0343/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 17 OBH/RMOb/0020/19 

Zveřejnění záměru na pronájem garáže v bytovém dom ě na ul. Provaznická 32, Ostrava-
Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0344/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 18 OBH/RMOb/0036/19 

Dodatek č. 2 k servisní smlouv ě č. 5/032/75/10 

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

Bylo přijato usnesení č. 0345/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 19 OBH/RMOb/0031/19 

Zveřejnění záměru na zm ěnu nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání 
v objektu na ul. B. Četyny 978/19, O.-B ělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 0346/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 20 OBH/RMOb/0018/19 

Udělení souhlasu s umíst ěním sídla spole čnosti DOPRAVA FILÍK s.r.o. v bytovém dom ě 
na ul. Bohumíra Četyny 930/2, Ostrava-B ělský Les 

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

Bylo přijato usnesení č. 0347/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 21 OBH/RMOb/0022/19 

Pronájem garáže č. 2 v bytovém dom ě na ul. Orá čova 1326/1, Ostrava-Hrab ůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0348/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 22 OBH/RMOb/0025/19 

Pronájem části st řechy bytového domu V. Koša ře 124/5, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0349/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 23 OBH/RMOb/0027/19 

Pronájem garážového stání č. 9 v bytovém dom ě na ul. Fr. Formana 274/53, Ostrava-Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0350/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 24 OBH/RMOb/0035/19 

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skon čení nájmu) 

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

Bylo přijato usnesení č. 0351/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 25 OBH/RMOb/0032/19 

Uzavření dodatk ů k nájemním smlouvám na pronájem prostor ů v objektu na ul. 29. dubna 
259/33, O.-Výškovice 

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

Bylo přijato usnesení č. 0352/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 26 OBH/RMOb/0038/19 

Souhlas se zm ěnou ú čelu užívání části objektu na ul. Patrice Lumumby č.pop. 2717, k. ú. 
Zábřeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0353/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 27 OMJ/RMOb/0044/19 

Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Hulvácká 

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

Bylo přijato usnesení č. 0354/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 28 OMJ/RMOb/0033/19 

Záměr na pronájem části pozemku a stanovisko k zám ěru prodeje části 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. 0355/RMOb-JIH/1822/8  

 



            Strana 8/20  
 

Materiál č. 29 OMJ/RMOb/0035/19 

Stanovisko k zám ěru prodeje části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Klegova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0356/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 30 OMJ/RMOb/0038/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0357/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 31 OMJ/RMOb/0037/19 

Návrh na odejmutí sv ěřených pozemk ů v k. ú. Hrab ůvka, ul. Horní 

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

Bylo přijato usnesení č. 0358/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 32 OMJ/RMOb/0046/19 

Pronájem pozemku pod stávající garáži v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0359/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 33 OMJ/RMOb/0027/19 

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 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 0360/RMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 34 OMJ/RMOb/0026/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Moravská x Knejzlíkova 
x Komarovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0361/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 35 OMJ/RMOb/0042/19 

Stanovisko k zám ěru prodeje Rekrea čního st řediska Skalice u Frýdku-Místku 

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

Bylo přijato usnesení č. 0362/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 36 OMJ/RMOb/0041/19 

Stanovisko k zám ěru prodeje pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. U Skleníku 

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

Bylo přijato usnesení č. 0363/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 37 OMJ/RMOb/0031/19 

Stanovisko k zám ěru prodeje pozemku pod stavbou v k. ú. Hrab ůvka, ul. Cholevova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0364/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 38 OMJ/RMOb/0032/19 

Pronájem pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, lokalita – Korýtko, P ři Hůře 

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

Bylo přijato usnesení č. 0365/RMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 39 OMJ/RMOb/0040/19 

Souhlas se stavebním zám ěrem na pozemku v k. ú. Záb řeh nad Odrou, ul. Samoljovova 

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

Bylo přijato usnesení č. 0366/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 40 OMJ/RMOb/0045/19 

Záměr na pronájem pozemk ů pod stávajícími garážemi v k. ú. Záb řeh nad Odrou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0367/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 41 OMJ/RMOb/0014/19 

Návrh na ukon čení smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Hrab ůvka, ul. Dr. Martínka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0368/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 42 OMJ/RMOb/0051/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0369/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 43 OMJ/RMOb/0029/19 

Žádost o sv ěření pozemk ů v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Proskovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 0370/RMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 44 OMJ/RMOb/0050/19 

Prodej části pozemku v k. ú. Hrab ůvka, ul. Edisonova 

Mgr. Hrabovská – návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0371/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 46 ODK/RMOb/0009/19 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin a ke řových skupin 

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

Bylo přijato usnesení č. 0372/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 47 ODK/RMOb/0008/19 

Žádost o souhlas rady m ěstského obvodu s kácením d řevin a ke řových skupin 

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

Bylo přijato usnesení č. 0373/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 48 OSK/RMOb/0006/19 

Změna odpisového plánu a rozpo čtu na rok 2019 p říspěvkových organizací škol 

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

Bylo přijato usnesení č. 0374/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 49 OSK/RMOb/0007/19 

Změna hodnot movitého majetku p ředaného k hospoda ření a změna úplného zn ění přílohy č. 3 
ke zřizovací listin ě příspěvkových organizací ve školství a kultu ře 

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

Bylo přijato usnesení č. 0375/RMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 50 OSK/RMOb/0009/19 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Základní školy Ostrava-Hrab ůvka, Provaznická 
64, příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0376/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 51 OSK/RMOb/0010/19 

Návrh na likvidaci neupot řebitelného majetku Mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 4, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0377/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 52 OSK/RMOb/0011/19 

Zápis d ětí k p ředškolnímu vzd ělávání v mate řských školách 

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

Bylo přijato usnesení č. 0378/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 53 OSK/RMOb/0013/19 

Převod p řebytečného majetku 

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

Bylo přijato usnesení č. 0379/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 54 OSK/RMOb/0008/19 

Žádosti o poskytnutí transfer ů z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy na zabezpe čení prevence 
kriminality m ěstského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2019 

Mgr. Hrabovská - návrh na úpravu usnesení u bodu 2) místo rada bere na vědomí, rada 
schvaluje.  

Hlasování o upraveném usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 0. 
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Bylo přijato usnesení č. 0380/RMOb-JIH/1822/8  

Materiál č. 55 OSK/RMOb/0004/19 

Změna platového stupn ě ředitelce Základní školy Ostrava-Dubina, Františka F ormana 45, 
příspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0381/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 56 OSK/RMOb/0012/19 

Změna platové t řídy a p říplatku za vedení řediteli Základní školy a mate řské školy Ostrava-
Hrabůvka, A.Ku čery 20, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0382/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 57 OSK/RMOb/0014/19 

Změna příplatku za vedení řediteli Základní školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, 
Volgogradská 6B, p říspěvkové organizace 

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

Bylo přijato usnesení č. 0383/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 58 OPR/RMOb/0004/19 

Hromadný odpis pohledávek po zem řelých 

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

Bylo přijato usnesení č. 0384/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 59 OPR/RMOb/0005/19 

Žádost o prominutí poplatku (úroku) z prodlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 0385/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 60 OPR/RMOb/0002/19 

Vyhodnocení vy řizování stížností, žádostí, podn ětů a petic za období 01.01.-31.12.2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0386/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 61 OPVO/RMOb/0008/19 

Kontrola pln ění úkol ů z usnesení RMOb 

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

Bylo přijato usnesení č. 0387/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 62 OHS/RMOb/0007/19 

Dodatek č. 2 k Dohod ě o sou činnosti mezi statutárním m ěstem Ostrava, m ěstským obvodem 
Ostrava-Jih, Sborem dobrovolných hasi čů Ostrava-Záb řeh a Jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Záb řeh ze dne 16.05.2003 číslo 0300775 

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

Bylo přijato usnesení č. 0388/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 63 INV/RMOb/0008/19 

Investi ční záměr č. 25/2018 - Návrh p řechod ů pro chodce na ul. Jugoslávská 

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

Bylo přijato usnesení č. 0389/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 64 INV/RMOb/0007/19 

Investi ční záměry č. 22-24/2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0390/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 65 INV/RMOb/0009/19 

Seznam smluvních pokut ud ělených odborem investi čním za III. a IV. čtvrtletí roku 2018 

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

Bylo přijato usnesení č. 0391/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 66 OVZ/RMOb/0016/19 

Námitky (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) –
VZ 147.18 „Oprava školní kuchyn ě včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0392/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 67 OVZ/RMOb/0018/19 

Seznam dodavatel ů zařazených do zavedeného DNS (podlimitní ve řejná zakázka na stavební 
práce) - VZ 10.16 Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav ve volných bytech 
ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu Ostrava - Jih" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0393/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 68 OVZ/RMOb/0022/19 

Změna zadávací dokumentace (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce) - VZ 147.18 
„Oprava školní kuchyn ě včetně pořízení myčky v ZŠ Mitušova 16" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0394/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 69 OVZ/RMOb/0028/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) – 
VZ 04.19 „Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Abramovova 14, 
Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0395/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 70 OVZ/RMOb/0026/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 08.19 z pracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce h řišt ě na ul. Dolní, Ostrava-Záb řeh” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0396/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 71 OVZ/RMOb/0029/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  05.19 
„Zateplení obvodového plášt ě, půdy, sklep ů a oprava st řechy Smirnovova 1, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0397/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 72 OVZ/RMOb/0030/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 12.19 Z pracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava- Hrab ůvka“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0398/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 73 OVZ/RMOb/0032/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 07.19 „ Technické 
zabezpečení voleb EU 2019“ 

Mgr. Hrabovská – návrh na doplnění seznamu dodavatelů o: Karel Lex, IČ: 69618046. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0399/RMOb-JIH/1822/8 
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Materiál č. 74 OVZ/RMOb/0033/19 

Rozhodnutí ÚOHS, usnesení ÚOHS a podaný rozklad - V Z 100.18 Zimní údržba místních 
komunikací III. a IV. t řídy, parkoviš ť a chodník ů na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 
vč. čišt ění MK 

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

Bylo přijato usnesení č. 0400/RMOb-JIH/1822/8  

Materiál č. 75 OVZ/RMOb/0035/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 13.19 Z pracování 
projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi  ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0401/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 76 OVZ/RMOb/0023/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  148.18 
„Vým ěna rozvod ů zdravotechniky a oprava sociálních za řízení v objektu Tlapákova 17A, 
Ostrava-Hrab ůvka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0402/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 77 OVZ/RMOb/0025/19 

Výzva k podání nabídek (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  149.18 
„Oprava sociálních za řízení v 2.NP v objektu Gur ťjevova 11, Ostrava-Záb řeh" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0403/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 78 OVZ/RMOb/0036/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní VZ na služby) - VZ 15.19 Zpracová ní 
projektové dokumentace „Rekonstrukce podchodu pod u l. Horní, nám ěstí Ostrava-Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0404/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 79 OVZ/RMOb/0031/19 

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 130.18 Zpracování 
projektové dokumentace „Oprava a vybavení kuchyn ě MŠ Mitušova 6” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0405/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 80 OVZ/RMOb/0037/19 

Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ  01.19 „Oprava st řechy 
na MŠ Tarnavova” 

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

Bylo přijato usnesení č. 0406/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 81 OVZ/RMOb/0017/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodn ější nabídky (podlimitní ve řejná zakázka na dodávky) - VZ 122.18 
„P řírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlep šovatel ů, MŠ Šponarova, MŠ 
Mitušova 4" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0407/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 82 OVZ/RMOb/0034/19 

Vylou čení vybraného dodavatele a zrušení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) – 
VZ 100.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkoviš ť a chodník ů na území 
MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 v č. čišt ění MK“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0408/RMOb-JIH/1822/8  
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Materiál č. 83 INV/RMOb/0010/19 

Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti na stavbu 
"Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0409/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 84 OVZ/RMOb/0020/19 

Oznámení o zahájení Z Ř (podlimitní ve řejná zakázka na stavební práce, užší řízení) - VZ 138.18 
Dynamický nákupní systém „Provád ění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, m ěstského obvodu 
Ostrava - Jih“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0410/RMOb-JIH/1822/8  

 

Materiál č. 85 VSV/RMOb/0005/19 

Uzavření rámcové hromadné licen ční smlouvy o ve řejném provozování 

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

Bylo přijato usnesení č. 0411/RMOb-JIH/1822/8 

 

Dotazy, p řipomínky, podn ěty členů rady a organiza ční záležitosti  

Mgr. Hrabovská – sdělila, že rada bude projednávat návrh na změnu názvu komise 
ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby. Požádala 
Bc. Štroblíkovou, aby přečetla návrh usnesení. 

Bc. Štroblíková – návrh usnesení zní: Rada městského obvodu mění název komise 
ekonomické, investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby na komisi 
investiční, strategického rozvoje a výstavby. 

Ing. Šimík - dotaz k jakému datu. 

Mgr. Dohnal – odpověděl, že změna je k dnešnímu dni. 
 

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

Bylo přijato usnesení č. 0412/RMOb-JIH/1822/8  
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Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončila Mgr. Dagmar Hrabovská 8. schůzi 
rady. 
 
 
Usnesení z 8. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0328/RMOb-JIH/1822/8 do čísla 
usnesení 0412/RMOb-JIH/1822/8 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Zapsala: Blanka Štěříková  ………………………………… 
Dne: 19.02.2019      
 
 
 
Bc. Martin Bednář    
starosta     
 
vz. Mgr. Dagmar Hrabovská  ………………………………….  
místostarostka  
 
    
 
Mgr. Jan Dohnal   ………………………………… 
místostarosta     
 


