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Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Zápis 

 

 

Zápis 
průběhu 9. schůze rady městského obvodu 
konané dne 21.02.2019 
 

Místo konání: radní místnost   

Předsedající: Bc. Martin Bednář   

Přítomno: 9   

Omluveno: 0   

Neomluveno: 0   

Zahájení: 10:00 hod.   

Ukončení: 10:30 hod.   

 

 

Přehled materiálů, které byly z projednávání staženy: 

18 Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační 

zahrádka 

22 Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

 

Přehled písemností předložených přímo na jednání: 

29 Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se 

bude konat 07.03.2019 

30 Jmenování vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

31 Jmenování vedoucí odboru vztahů s veřejností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

Návrh na úpravu členů komise 

 

 
Bc. Bednář - zahájil 9. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih, konstatoval přítomnost 

všech členů rady. 

 

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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Uvedl, že zápis a usnesení společně s ním podepíše místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská. 

 

Předloženy materiály č. 1 - 31, návrh ke stažení materiálu č. 22, posléze se upraví i další 

materiál, jiné 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/0014/19 

Návrh rozpočtových opatření č. 8/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

Bc. Bednář – v materiálu uvedeno projednání s komisí ekonomickou, investiční, 

strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby, komise neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0413/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 2 OFR/RMOb/0015/19 

Žádost o odškodnění D.H. 

Ing. Šimík – návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0414/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 3 SOC/RMOb/0008/19 

Pronájem bytu v domě zvláštního určení - Domě s pečovatelskou službou 

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

Bylo přijato usnesení č. 0415/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 4 OSR/RMOb/0007/19 

Souhlas s předložením projektu "Regenerace sídliště Hrabůvka" ke spolufinancování 
z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

Bc. Bednář – nová důvodová zpráva, v materiálu uvedeno projednání s komisí ekonomickou, 

investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby, komise neproběhla. 

Bc. Štroblíková – na základě změny důvodové zprávy návrh na úpravu usnesení v bodě 4) 

rozhodla – vypustit „předfinancování a“  

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

Bylo přijato usnesení č. 0416/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 5 OSR/RMOb/0006/19 

Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Sociální pracovník ve škole" v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost 

Bc. Bednář – v materiálu uvedeno projednání s komisí ekonomickou, investiční, 

strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby, komise neproběhla. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0417/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 6 ODK/RMOb/0011/19 

Jmenování rozborové komise pro příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava-Jih 

Bc. Hűbner, MBA – návrh na změnu ve jmenování členů rozborové komise, konkrétně 

J. Musiala nahradit Ing. H. Tichánkovou. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0418/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 7 INV/RMOb/0012/19 

Dodatek č. 2 k SOD - VZ 77.18 - Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul. 
Provaznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka 

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

Bylo přijato usnesení č. 0419/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 8 INV/RMOb/0011/19 

Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih - dodatek 
č. 2 

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

Bylo přijato usnesení č. 0420/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 9 OSK/RMOb/0017/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - 53. ročník celostátního soutěžního festivalu Porta 

Bc. Bednář – nová příloha materiálu, v materiálu uvedeno projednání s komisí ekonomickou, 

investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby, komise neproběhla. 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě B). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0421/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 10 OSK/RMOb/0015/19 

Poskytnutí finančního daru 10 000 Kč - Parní vlaky na Ostravici 01.05.2019 

Bc. Bednář – nová příloha materiálu, v materiálu uvedeno projednání s komisí ekonomickou, 

investiční, strategického rozvoje, životního prostředí a výstavby, komise neproběhla. 

Mgr. Hrabovská - návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0422/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 11 OBH/RMOb/0043/19 

Vyčlenění bytů za účelem poskytování nízkonákladového bydlení 

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

Bylo přijato usnesení č. 0423/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 12 OBH/RMOb/0039/19 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Václava Košaře 4, Ostrava-
Dubina 

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

Bylo přijato usnesení č. 0424/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 13 OBH/RMOb/0042/19 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 112.18 "Oprava elektroinstalace společných a sklepních 
prostor bytových domů V. Jiřikovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina" 

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

Bylo přijato usnesení č. 0425/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 14 OMJ/RMOb/0043/19 

Zpětvzetí výpovědi nájmu parkovacího stání v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Výškovická 

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

Bylo přijato usnesení č. 0426/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 15 OMJ/RMOb/0012/19 

Stanovisko k převodu části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Plzeňská 

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

Bylo přijato usnesení č. 0427/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 16 OMJ/RMOb/0091/18 

Pronájem částí pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, ul. Jičínská 

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

Bylo přijato usnesení č. 0428/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 17 OMJ/RMOb/0048/19 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 0429/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 18 OMJ/RMOb/0054/19  

Záměr na pronájem částí pozemku v k. ú. Hrabůvka, ul. Cholevova – restaurační zahrádka 

Ing. Šimík – návrh na stažení materiálu. 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 19 OMJ/RMOb/0055/19 

Záměr na prodej bytových jednotek a podílů na společných částech domu č. p. 1440 
a zastavěném pozemku p. č. st. 1182 v k. ú. Hrabůvka, ul. Klegova č. or. 21 

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

Bylo přijato usnesení č. 0430/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 20 OMJ/RMOb/0056/19 

Záměr na změnu nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v parkovacím objektu PO 32 
na ul. Vlasty Vlasákové, k. ú. Dubina u Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 0431/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 21 OMJ/RMOb/0057/19 

Záměr na pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

Ing. Šimík - návrh hlasovat o variantě A). 

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

Bylo přijato usnesení č. 0432/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 22 OMJ/RMOb/0058/19 

Stanovisko k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova 

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

Materiál stažen. 

 

Materiál č. 23 OMJ/RMOb/0060/19 

Souhlas se stavebním záměrem a zřízení věcného břemene na pozemek 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. 0433/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 24 OMJ/RMOb/0061/19 

Souhlas s umístěním stavebního záměru na pozemcích v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Nákladní 

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

Bylo přijato usnesení č. 0434/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 25 OVZ/RMOb/0021/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 11.19 
„Likvidace nefunkčních pískovišť a mobiliáře svěřených do správy městského obvodu 
Ostrava-Jih v roce 2019-2020“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 0435/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 26 OPR/RMOb/0006/19 

Schválení dohody o narovnání 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 7, proti 0, zdržel/lo se 2. 

Bylo přijato usnesení č. 0436/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 27 OPR/RMOb/0007/19 

Výroční zpráva o činnosti statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Bc. Bednář – informace ke změně přílohy materiálu, Výroční zprávě, konkrétně bodu 5. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0437/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 28 OPR/RMOb/0008/19 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., pro rok 2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0438/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 29 OPVO/RMOb/0009/19 

Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude 
konat 07.03.2019 

Bc. Bednář – úprava přílohy materiálu, vyškrtnutí bodu z návrhu programu „Stanovisko 

k prodeji části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Horymírova. 

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

Bylo přijato usnesení č. 0439/RMOb-JIH/1822/9 
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Materiál č. 30 TAJ/RMOb/0007/19 

Jmenování vedoucí odboru školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0440/RMOb-JIH/1822/9 

 

Materiál č. 31 TAJ/RMOb/0008/19 

Jmenování vedoucí odboru vztahů s veřejností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 

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

Bylo přijato usnesení č. 0441/RMOb-JIH/1822/9 

 

Dotazy, připomínky, podněty členů rady a organizační záležitosti 

Návrh na úpravu členů komise rady 

Mgr. Dohnal – návrh na jmenování Cyrila Vltavského do komise investiční, strategického 

rozvoje a výstavby od 22.02.2019 

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

Bylo přijato usnesení č. 0442/RMOb-JIH/1822/9 

 

Protože nebyly žádné dotazy ani připomínky, ukončil Bc. Martin Bednář 9. schůzi rady. 

 

 

Usnesení z 9. schůze rady městského obvodu od č. usnesení 0413/RMOb-JIH/1822/9 do čísla 

usnesení 0442/RMOb-JIH/1822/9 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Renata Štroblíková  ………………………………… 

Dne: 21.02.2019      

 

 

 

Bc. Martin Bednář    …………………………………. 

starosta     

 

 

Mgr. Dagmar Hrabovská   …………………………………. 

místostarostka   


