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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 26.10.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

3503/RMObM-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
75/20 

Podpora podnikatelských subjektů na zmírnění 
dopadů krizových opatření vlády přijatých v rámci 
druhé vlny pandemie SARS COV-2 

3504/RMObM-JIH/1822/28 OBH/RMOb/02
76/20 

Podpora podnikatelských subjektů na zmírnění 
dopadů krizových opatření vlády přijatých v rámci 
druhé vlny pandemie SARS COV-2 

3505/RMObM-JIH/1822/28 INV/RMOb/005
2/20 

Dodatek č. 1 na VZ 19.20 Vybudování parkovacích 
stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, 
k.ú. Zábřeh nad Odrou 

3506/RMObM-JIH/1822/28 OMJ/RMOb/03
96/20 

Souhlas s realizací komunitní a smyslové zahrady 
Mjr. Nováka v k. ú. Hrabůvka 
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(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0275/20 
Podpora podnikatelských subjektů na zmírnění dopadů krizových opatření vlády 
přijatých v rámci druhé vlny pandemie SARS COV-2 
  
Usnesení číslo: 3503/RMObM-JIH/1822/28 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. prodloužit o 3 měsíce termín splatnosti u nájemného, pachtovného včetně záloh na služby 
spojené s užíváním prostor splatného v měsíci říjnu 2020, listopadu 2020 a prosinci 2020, 
za užívání prostor v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih, podnikajícím fyzickým či právnickým osobám s výjimkou 
subjektů, kterým nebyl v rámci přijatých krizových opatření na základě Usnesení Vlády České 
republiky ze dne 08.10.2020 č. 996, ze dne 12.10.2020 č. 1021 a ze dne 21.10.2020 č. 1079, 
omezen nebo zakázán provoz v provozovnách, 

2. prodloužit termín splatnosti nedoplatků vyúčtování služeb spojených s užíváním prostor 
sloužících podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených do správy 
městského obvodu Ostrava-Jih, za rok 2019,  pro všechny subjekty s výjimkou těch, kterým 
nebyl v rámci přijatých krizových opatření na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 
08.10.2020 č. 996, ze dne 12.10.2020 č. 1021 a ze dne 21.10.2020 č. 1079, omezen nebo zakázán 
provoz v provozovnách, a to do dne 31.03.2021, dle důvodové zprávy 

  
 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0276/20 
Podpora podnikatelských subjektů na zmírnění dopadů krizových opatření vlády 
přijatých v rámci druhé vlny pandemie SARS COV-2 
  
Usnesení číslo: 3504/RMObM-JIH/1822/28 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
v návaznosti na vládní opatření v souvislosti s druhou vlnou pandemie SARS COV-2 
prodloužit o 3 měsíce splatnost splátky připadající na měsíc říjen 2020 a všech následujících 
splátek tak, že splátka připadající na měsíc říjen 2020 bude splatná v měsíci lednu 2021 
a následně bude dluh ze strany dlužníka splácen v pravidelných měsíčních splátkách, 
a to u podnikatelských subjektů, které uzavřely dohodu o Uznání dluhu a dohodu o splátkách 
na úhradu dluhů vzniklých z titulu neuhrazeného nedoplatku vyúčtování služeb nebo nájemného 
a záloh na služby spojeného s užíváním pronajatých prostor ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih, a uzavřít dodatky k předmětným 
dohodám ve znění přílohy č. 1, dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 

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

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 
  

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0052/20 
Dodatek č. 1 na VZ 19.20 Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, 
p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 3505/RMObM-JIH/1822/28 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0618/2020/INV ze dne 15.07.2020 
se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 71800 Ostrava-Kunčičky, 
IČO: 25864092 na realizaci VZ 19.20 na stavbu „Vybudování parkovacích stání 
na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou” v důsledku skutečnosti 
vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu dodatečných 
a neprováděných prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový 
rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje konečná cena díla 1 840 229,02 Kč bez DPH na tuto 
zakázku o částku 96 116,85 Kč bez DPH na částku 1 936 345,87 Kč bez DPH 

2) ukládá 

  
odboru investičnímu zajistit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo agendové č. S/0618/2020/INV na realizaci VZ 19.20 na stavbu „Vybudování 
parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou” 

 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
  

(zn. předkl.) 
OMJ/RMOb/0396/20 
Souhlas s realizací komunitní a smyslové zahrady Mjr. Nováka v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 3506/RMObM-JIH/1822/28 

OMJ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s umístěním herních hracích prvků na části pozemku p.p.č. 433/33 ostatní plocha, zeleň 
v  k. ú. Hrabůvka, ul. Mjr. Nováka 34, pro účely podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Tvořte svůj veřejný prostor v rámci projektu statutárního města Ostravy 
fajnovyprostor, souhlas se vydává pro Mateřskou školou Paprsek s.r.o.,  IČO 041 52 409, 
se sídlem Svazácká 2200/42, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

 


