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Přehled usnesení 160. schůze Rady městského obvodu, ze dne 5. 4. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6489/160 1. Návrh plánu akcí na rok 2018 (Bc. František Dehner, místostarosta)

6490/160 2. Uplynutí nájemní doby, Woodman production, a.s. (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6491/160 3. Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemcem Česká pošta, s.p. v objektu Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6492/160 4. Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55,
Ostrava-Hrabůvka a zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání na ul. Horní 55, Ostrava-
Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

6493/160 5. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)
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6489/160  
1

Návrh plánu akcí na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

plán akcí na rok 2018 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
schvaluje

plán akcí odboru dopravy a komunálních služeb na rok 2018 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu

6490/160  
2

Uplynutí nájemní doby, Woodman production, a.s.

Rada městského obvodu

bere na vědomí

uplynutí doby nájmu, dle nájemní smlouvy číslo 44/031/034/12, ze dne 28.3.2012, uzavřené se společností
Woodman production,  a.s.,  IČ:  25394886,  Martinovská  3262/50,  723 00  Ostrava-Martinov,  za  účelem
pronájmu čelní  strany,  boční  strany  a  vnitřní  zadní  stěny  zastávkových  přístřešků  MHD  ve  vlastnictví
statutárního  města  Ostravy,  se  svěřením  městskému  obvodu  Ostrava–Jih,  za  účelem  umístění  plošně
přisazených nástěnných neosvětlených reklamních zařízení
rozhodla

vyzvat  společnost  Woodman  production,  a.s.,  IČ:25394886,  Martinovská  3262/50,  723  00   Ostrava  -
Martinov  k  odevzdání  zastávkových  přístřešků  MHD  v  původním  stavu,  kterým  se  rozumí  stav  bez
reklamního zařízení, včetně obnovy původní fasády

6491/160  
3

Schválení zápočtu za provedení stavebních prací nájemcem Česká pošta, s.p. v objektu Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

souhlasí

s provedením stavebních prací nájemcem Česká pošta,  s.p.,  IČ: 47114983,  se  sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1, v objektu č.p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.
č.  st.  1800/9 zastavěná  plocha  a  nádvoří  v  k.  ú.  Hrabůvka,  adresní  místo  Horní  1492/55 v  Ostravě-
Hrabůvce, v rozsahu dle přílohy č. 1, dle důvodové zprávy
schvaluje

provedení zápočtu skutečně vynaložených nákladů na provedení stavebních prací realizovaných nájemcem
Česká pošta, s.p. IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 v pronajatém prostoru v
objektu č. p. 1492, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55 v Ostravě-Hrabůvce, maximálně však ve
výši 500 080 Kč vč. DPH v nájemném, v rozsahu předloženého materiálu, dle důvodové zprávy
rozhodla

požádat nájemce Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, o
prominutí smluvní pokuty dle čl. II, odst. 6 Dodatku č. 8 ze dne 15.08.2017, k nájemní smlouvě č. 2/b/032
/5/96, dle důvodové zprávy

6492/160  
4

Zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání na ul.
Horní 55, Ostrava-Hrabůvka a zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání na
ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2/b/032/107/95, ve znění dodatků, ze dne 01.07.1995,
uzavřené s nájemcem prostor sloužících podnikání paní Radkou Novobilskou, se sídlem Závodní 924/39, 700
30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 44735294 v objektu č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je součástí
pozemku parc. č. st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55 v
Ostravě-Hrabůvce,  s účelem užívání jako prodej a výroba cukrovinek,  oprava obuvi,  fit centrum,  s výši
nájemného 1 081,98 Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,  a to z důvodu snížení
výměry pronajatých prostor sloužících podnikání o 483,81 m², tj. z výměry 615,27 m² na novou výměru
131,46 m², dle důvodové zprávy
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 438,64 m², v budově č. p. 1492,
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Hrabůvka,  adresní  místo Horní 1492/55,  Ostrava-Hrabůvka,  za  účelem užívání  jako fitness centrum, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s minimální výší nájemného 1 082 Kč/m²/rok
rozhodla

o zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 45,17 m² v budově č. p. 1492,
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 1800/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, za účelem užívání jako sběrna a opravna obuvi,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s minimální výší nájemného 1 082 Kč/m²/rok

6493/160  
5

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu
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schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 776 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 5171 o 2 776 tis. Kč
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