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Usnesení 
23. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 01.07.2020 

  

čís. 2940/RMObM-JIH/1822/23 
- 

2942/RMObM-JIH/1822/23 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 01.07.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2940/RMObM-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
48/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Zábřeh 

2941/RMObM-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
55/20 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ 91.19 
„Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, 
Ostrava-Hrabůvka” 

2942/RMObM-JIH/1822/23 OBH/RMOb/01
54/20 

Pronájem prostoru v objektu na ulici 
B. Četyny 978/19, O.-Bělský Les 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0148/20  
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu k bydlení na ul. Čujkovova 1710/11, 
Ostrava-Záb řeh 
  
Usnesení číslo: 2940/RMObM-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 157,78 m², v objektu č.p. 1710, objekt k bydlení, 
který je součástí pozemku p.č.st. 2070 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo 
Čujkovova 1710/11, Ostrava-Zábřeh, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného 
do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, společnosti Fénix Café s.r.o., IČO 05357659, 
se sídlem Hasičská 479/41, Ostrava-Hrabůvka a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem provozování kavárny - restaurace, se stanovením 
nájemného ve výši 1 000 Kč/m²/rok, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení 
písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0155/20  
Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo na VZ 91.19 „Vým ěna oken Jubilejní 26, 28, 30, 
Ostrava-Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 2941/RMObM-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0373/2020/OBH ze dne 08.04.2020
na realizaci zakázky malého rozsahu „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava - Hrabůvka“ 
se zhotovitelem TERNO FIREK s.r.o., se sídlem Pobialova 1432/23, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO 26847221, kterým se z důvodu neprovedených prací souvisejících s dokončením 
díla snižuje konečná cena na tuto zakázku o 58 867,80 Kč bez DPH na celkovou částku 
1 435 709,20 Kč bez DPH, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto ustanovení 
  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 10.07.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0154/20  
Pronájem prostoru v objektu na ulici B. Četyny 978/19, O.-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 2942/RMObM-JIH/1822/23 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o pronájmu prostoru o výměře 403,8 m2 v objektu č.p. 978, který je součástí pozemku p.č. 131 
v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský Les, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, organizaci 
Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, IČO 73634701, se sídlem U Haldy 200/18, 
Ostrava-Hrabůvka, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
za účelem užívání jako komunitní centrum, se stanovením nájemného ve výši 100 Kč/m2/rok 
po dobu prvních dvou měsíců a následně ve výši 300 Kč/m2/rok, a to do 15 dnů od doručení 
písemné výzvy budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, v rozsahu předloženého 
návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 01.08.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
3) rozhodla 
  

o vydání souhlasu s provedením stavebních úprav charakteru technického zhodnocení a změnou 
účelu užívání prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 978, který je součástí pozemku 
p.č. 131 v k.ú. Dubina u Ostravy, adresní místo B. Četyny 978/19, Ostrava-Bělský les, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
organizaci Sbor Církve bratrské v Ostravě - Korean Church, IČO 73634701, se sídlem 
U Haldy 200/18, Ostrava-Hrabůvka, dle důvodové zprávy 

  
 

 


