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MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

Ing. Rostislav Hřivňák člen rady

z 69. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 25. 5. 2016 14:30

(usn. č. 2777/69 - usn. č. 2781/69)
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Přehled usnesení 69. schůze Rady městského obvodu, ze dne 25. 5. 2016 14:30

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2777/69 1P. Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad Odrou - ul.
Petruškova (Bc. František Dehner, místostarosta)

2778/69 2. Návrh Statutárního města Ostrava, Obecně závazná vyhláška č.: /2016 (Bc. František Dehner, místostarosta)

2779/69 3. Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 9. 6. 2016
(Bc. Martin Bednář, starosta)

2780/69 4. Smlouva o poskytnutí software do užívání  příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih (Bc. Martin
Bednář, starosta)

2781/69 5. Stanovení způsobu a podmínek užívání střediska Skalice u Frýdku-Místku a stanovení nájemného za
pronájem chatek v tomto středisku
(zahájení provozu střediska - sezóna 2016) (Markéta Langrová, člen rady)
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2777/69  
1P

Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k. ú. Zábřeh nad
Odrou - ul. Petruškova

Rada městského obvodu

revokuje

rozhodnutí o uzavření dodatku č. 1 , č. usnesení 2549/64, 60P  ze dne 21. 4. 2016
bere na vědomí

přerušení prací od 11. 3. 2016 do 8. 6. 2016 z důvodu jednání a zpracování podkladů pro Dod. č. 1 k SoD.
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 4/34/048/15 ze dne 24. 11. 2015 se zhotovitelem PROLEMAX
s.r.o., se sídlem Cvokařská 160/10, Lobzy, Plzeň, IČ: 26342057 na realizaci VZ 16.15 na stavbu „Dětská
hřiště  Ostrava-Jih,  dětské  hřiště  č.  4,  parc.  č.  783/17,  783/18,  783/19,  k.  ú.  Zábřeh nad Odrou -  ul.
Petruškova"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z
důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k
dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto
zakázku se zvyšuje konečná cena  díla 5 772 540,- Kč vč. DPH na tuto zakázku o částku 406 901,32 Kč vč.
DPH na částku 6 179 441,32 Kč vč. DPH a termín dokončení se stanovuje na 17. 8. 2016. Lhůta realizace 80
kalendářních dnů dle SoD se tímto nemění.
schvaluje

změnu identifikačních údajů objednatele ve smlouvě o dílo a údajů, které je nutno uvádět na faktuře dle čl.
IV. odst. 3 smlouvy o dílo, v podrobnostech uvedených v důvodové zprávě.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/048/15
na realizaci „Dětská hřiště Ostrava-Jih, dětské hřiště č. 4, parc. č. 783/17, 783/18, 783/19, k.ú. Zábřeh nad
Odrou - ul. Petruškova"
Termín: 08. 06. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/34/048/15 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 31. 05. 2016

2778/69  
2

Návrh Statutárního města Ostrava, Obecně závazná vyhláška č.: /2016

Rada městského obvodu

souhlasí

s vydáním Obecně závazné vyhlášky č.  ../2016,  upravující  produkci hudby ve venkovních prostorách při
pořádání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí a podniků.
doporučuje

Seznam sportovních a kulturních podniků konaných ve venkovních prostorách na území městského obvodu
Ostrava-Jih,  které  zasáhnou do  doby  nočního  klidu,  zarhnout  do  Obecně  závazné  vyhlášky  č.:  /2016,
upravující  produkci  hudby  ve  venkovních  prostorách  při  pořádání  veřejnosti  přístupných  kulturních  a
sportovních akcí a podniků.

2779/69  
3

Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne
9. 6. 2016

Rada městského obvodu

doplňuje

návrh programu zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 9. 6. 2016 od 13.00
hod., dle předloženého materiálu s doplněním

2780/69  
4

Smlouva o poskytnutí software do užívání  příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření Smlouvy o poskytnutí software do užívání  příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih
zmocňuje

starostu Bc. Martina Bednáře k podpisu Smlouvy o poskytnutí software do užívání  příspěvkové organizaci
Technické služby Ostrava-Jih

2781/69  
5

Stanovení  způsobu  a  podmínek  užívání  střediska  Skalice  u  Frýdku-Místku  a  stanovení
nájemného za pronájem chatek v tomto středisku
(zahájení provozu střediska - sezóna 2016)

Rada městského obvodu

stanoví

provozní období střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího se na pozemcích parc. č. st. 919, č. st. 920,
č. st. 944, č. st. 945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku, s účinností od 1. června do 31. října
kalendářního roku, dle důvodové zprávy.
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rozhodla

o způsobu užívání střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 919, č. st. 920,
č. st. 944, č. st. 945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku v provozním období od 1. června
2016 do 31. října 2016 za účelem rekreace zaměstnanců statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy
schvaluje

s účinností od 01.06.2016 Provozní řád střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího se na pozemku parc.
č. st.  919, č. st.  920, č. st. 944, č. st.  945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-Místku ve znění
předloženého návrhu Přílohy č. 1.
zrušuje

s účinností od 01.06.2016 usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3611/73 ze dne 09.05.2013 ve
znění:

"rozhodla o úpravě ceníku za ubytování v rekreačním středisku Skalice, okres Frýdek-Místek dle přílohy č. 1
s účinností od 1.5.2013"
rozhodla

o výši nájemného 600 Kč/chatka/den vč. DPH za pronájem chatek, tj. objektu bydlení bez č.p./č.e., který je
součástí pozemku parcelní č. st. 919 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m² v KÚ Skalice u Frýdku-
Místku (zděná chatka); objektu rodinné rekreace č.e. 124, který je součástí pozemku parcelní č. st. 944 -
zastavěná plocha  a  nádvoří  o  výměře  53 m²  v  KÚ Skalice  u Frýdku-Místku (dřevěná chatka);  objektu
rodinné rekreace č.e. 124, který je součástí pozemku parcelní č. st.  945 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 53 m² v KÚ Skalice u Frýdku-Místku (dřevěná chatka), ve středisku Skalice u Frýdku-Místku, dle
důvodové zprávy.
schvaluje

vzorové formuláře související s pronájmem chatek střediska Skalice u Frýdku-Místku nacházejícího se na
pozemku parc. č. st. 919, č. st. 920, č. st. 944, č. st. 945,  č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-
Místku ve znění předložených návrhů Příloh č. 3 - č. 4, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

s účinností od 01.06.2016

- vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství,
- vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
- vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství

k vystavování a podpisu vzorových Poukazů na bydlení ve středisku Skalice u Frýdku-Místku, nacházejícího
se na pozemku parc. č. st. 919, č. st. 920, č. st. 944, č. st. 945, č. 1065/1, č. 1065/2 v KÚ Skalice u Frýdku-
Místku a k podpisu dokumentů s nimi souvisejících, dle důvodové zprávy.
zmocňuje

starostu městského obvodu k podpisu "Ohlášení o místním poplatku z ubytovací kapacity" podle Obecně
závazné vyhlášky č. 6/2010 statutárního města Frýdku-Místku, o místním poplatku z ubytovací kapacity, dle
důvodové zprávy.
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Tiskové opravy

TO Souhlas s umístěním sídla ústavu v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o  udělení  souhlasu  s  umístěním  sídla  nově  vznikajícího  ústavu  Young  Life  Česká  republika  z.ú.,  IČ:
26531003, v prostorách budovy č.p. 2948 objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č.st.
4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, na ul. V Zálomu č. or. 1, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřené do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, zapsané na listu vlastnictví č. 3152, o výměře
118,30 m2 a  se  zápisem do  veřejného  rejstříku,  maximálně  však  po  dobu trvání  nájemního  vztahu s
nájemcem předmětných prostor - Sbor Křesťanské společenství Ostrava, IČ: 73631191, se sídlem Hornická
2675/50, 702 00  Ostrava, dle důvodové zprávy
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