
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

 Věra Válková 

místostarostka
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 154. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 28. 2. 2018 13:00

(usn. č. 6284/154 - usn. č. 6287/154)
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Přehled usnesení 154. schůze Rady městského obvodu, ze dne 28. 2. 2018 13:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6284/154 1P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na  "Vybudování parkovacích stání
na ul. Cholevova, p.p.č. 371/1 a 379/5, k.ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k. ú. Dubina u Ostravy" (Bc. František
Dehner, místostarosta)

6285/154 2. Návrh rozpočtových opatření č. 9/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6286/154 3P. Jmenování vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr.
Petr Mentlík, tajemník úřadu)

6287/154 4P. Jmenování vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (Mgr. Petr Mentlík, tajemník
úřadu)
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6284/154  
1P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na  "Vybudování
parkovacích stání na ul. Cholevova, p.p.č. 371/1 a 379/5, k.ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k. ú.
Dubina u Ostravy"

Rada městského obvodu

rozhodla

neuzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě agendové č. S/0185/2017/INV na zpracování projektové dokumentace
na "Parkoviště ul. Cholevova, ul. Fr. Lýska" - dílčí část č. 1 "Vybudování parkovacích stání na ul. Cholevova,
p.p.č. 371/1 a 379/5, k. ú. Hrabůvka a p.p.č. 284, k.ú. Dubina u Ostravy" se zpracovatelem projektové
dokumentace Ing. Davidem Klimšou, Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice, IČO: 05279917 dle
přiloženého návrhu o změně ceny díla.
Konečná cena díla 122 700 Kč  (pozn. zhotovitel není plátcem DPH) se zvyšuje o částku 10 000 Kč na
celkovou částku 132 700 Kč

6285/154  
2

Návrh rozpočtových opatření č. 9/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 800 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 221x, pol. 5169 o 770 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 1, § 2219, pol. 6121 o 30 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 550 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 2219, pol. 6901 o 50 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3xxx, pol. 6901 o 450 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 6171, pol. 6901 o 50 tis. Kč

doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu

schválit

rozpočtové opatření, kterým se

3)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 21 364 tis. Kč
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3613, pol. 6121, ORG 0400078000000 o 21 364 tis. Kč

6286/154  
3P

Jmenování vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Blanku Jaloviecovou vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, a to s účinností od 01.03.2018
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, jmenování vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Termín: 01. 03. 2018

6287/154  
4P

Jmenování vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

jmenuje

Ing. Stanislava Šplíchala vedoucím odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to s
účinností od 01.03.2018
ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
realizovat v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů, jmenování vedoucího odboru investičního
Termín: 01. 03. 2018
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