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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 54. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 2. 2. 2016 08:15

(usn. č. 2101/54 - usn. č. 2105/54)

Bc. Martin Bednář

RNDr. Ph.D. František Staněk

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

3.2.2016 11:05
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Přehled usnesení 54. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 2. 2016 08:15
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

2101/54 1.

Souhlas s podnájmem a umístěním sídla spolku v objektu na ul. Charvátská 10 v Ostravě-Výškovicích
(Markéta Langrová, člen rady)

2102/54 2.

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v budově na ul. Horní 1492/55, OstravaHrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

2103/54 3.

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v I. NP budovy na ul. Horní 1492/55, OstravaHrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

2104/54 4P.

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15 - dodatek č. 3 (Bc. František
Dehner, místostarosta)

2105/54 5P.

Stanovení platu řediteli Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem
Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3.2.2016 11:05
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2101/54
1

Souhlas s podnájmem a umístěním sídla spolku v objektu na ul. Charvátská 10 v OstravěVýškovicích
Rada městského obvodu
rozhodla
I.
o udělení souhlasu s podnájmem prostor o výměře 4 m2 ( z celkových 12,24 m2) místnosti č. 46 - kancelář
a příruční sklad v budově č.p. 734 na ul. Charvátská č.or. 10 v Ostravě-Výškovicích, která je součástí
pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy, pro nově vznikající pobočný spolek CDU SPORT stolní tenis Ostrava z.s., zastoupený paní Mgr. Marií Hrachovou pověřenou k jednání v zájmu spolku, za
účelem vedení oddílu stolního tenisu,
maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu nájemce CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s., se sídlem
Opavská 775/89, Ostrava-Poruba, IČ: 22675256 a za stejných podmínek, jaké má nájemce sjednány v
nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy
II.
o udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikajícího pobočného spolku CDU SPORT - stolní tenis Ostrava
z.s. v prostorách budovy č.p. 734 na ul. Charvátská č.or. 10 v Ostravě-Výškovicích, která je součástí
pozemku parc. č. 793/307 v k.ú. Výškovice u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené
městskému obvodu Ostrava-Jih,
maximálně však po dobu trvání nájemního vztahu nájemce CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o.s., se sídlem
Opavská 775/89, Ostrava-Poruba, IČ: 22675256 a za stejných podmínek, jaké má nájemce sjednány v
nájemní smlouvě, dle důvodové zprávy

2102/54
2

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v budově na ul. Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostor 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, na ul. Horní 1492/55 v OstravěHrabůvce, o výměře 736,64 m2, s účelem užívání jako společensko-zábavní centrum a restaurace za
podmínky, že v prostorách nebudou provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie
a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů, s minimální výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou, dle důvodové zprávy

2103/54
3

Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících podnikání v I. NP budovy na ul. Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
zveřejnit záměr na pronájem prostor v I. NP budovy č.p. 1492 stavba občanského vybavení, která je
součástí pozemku p.č.st. 1800/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Horní č.or. 55 v
Ostravě-Hrabůvce, o výměře 109,64 m2, bez určení účelu užívání za podmínky, že v prostorách nebudou
provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm.
j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
s minimální výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy

2104/54
4P

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15 - dodatek č. 3
Rada městského obvodu
rozhodla
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/020/2015 na veřejnou zakázku "Rekonstrukce bytových
domů Jubilejní kolonie VII. etapa, dům Edisonova 15" se zhotovitelem MH - STAVBY, s.r.o., IČ 27776506,
kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 176 261,00 Kč bez DPH na částku 16 076 452,00
Kč bez DPH, a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných
prací.
bere na vědomí
zvýšení částky DPH z 2.385 028,65 Kč o 26 439,15 Kč na 2.411 467,80 Kč u této zakázky, kterou z důvodu
přenesené daňové povinnosti odvede objednatel (zákazník).
ukládá
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 3 k SoD č. 4/034/020/2015
Termín: 11. 02. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 3 k SoD č. 4/034/020/2015 na výše uvedenou zakázku
Termín: 08. 02. 2016

3.2.2016 11:05
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2105/54
5P

Stanovení platu řediteli Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace zřízené
Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se " Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih" s účinnosti od 1.2.2016 plat řediteli Kulturního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové
organizace, Mgr. Miloši Kosíkovi, Ph.D. dle důvodové zprávy
zmocňuje
starostu městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře k podpisu platového výměru

3.2.2016 11:05
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