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Usnesení 
8. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 03.07.2019 

  

čís. 1228/RMObM-JIH/1822/8 
- 

1230/RMObM-JIH/1822/8 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 03.07.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

1228/RMObM-JIH/1822/8 OFR/RMOb/00
57/19 

Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu 
a Smlouvy o elektronické komunikaci Sberbank 
Online Banking se Sberbank CZ, a.s. 
pro zhodnocování volných finančních prostředků 
městského obvodu 

1229/RMObM-JIH/1822/8 OSK/RMOb/02
01/19 

Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové 
organizace 

1230/RMObM-JIH/1822/8 OBH/RMOb/01
73/19 

Pacht objektu Sportovního centra Dubina na ulici 
Horní 287/81, O.-Dubina 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0057/19 
Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu a Smlouvy o elektronické komunikaci 
Sberbank Online Banking se Sberbank CZ, a.s. pro zhodnocování volných finančních 
prostředků městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 1228/RMObM-JIH/1822/8 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o běžném účtu mezi městským obvodem Ostrava-Jih, Horní 791/3,   
700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 
5 - Jinovice, IČO 25083325 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o běžném účtu mezi městským obvodem Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 a Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 25083325 ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  

  
3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty Sberbank Online 
Banking mezi městským obvodem Ostrava-Jih,Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO 00845451 
a Sberbank CZ, a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO 25083325 
ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) uděluje 

  
plnou moc k disponování s peněžními prostředky na uvedených účtech oprávněným osobám ve 
znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) až 4) tohoto usnesení 
  

 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0201/19 
Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 1229/RMObM-JIH/1822/8 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) jmenuje 

  
Mgr. Marka Pabjana, MBA na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace se sídlem Kosmonautů 
2217/15, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 709 44 687 s účinností od 01.08.2019 

  
 

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0173/19 
Pacht objektu Sportovního centra Dubina na ulici Horní 287/81, O.-Dubina 
  
Usnesení číslo: 1230/RMObM-JIH/1822/8 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
1. o pachtu prostoru sloužícího podnikání o výměře 3438,56 m2 v objektu č. p. 287, který je 
součástí pozemku p.č. 71/142 v k. ú. Dubina u Ostravy, adresní místo Horní 287/81, Ostrava-
Dubina, včetně inventáře budovy, a o uzavření pachtovní smlouvy se spolkem 1. SC Vítkovice 
z. s., IČO 26588005, se sídlem Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava-Poruba, na dobu určitou od 
01.08.2019 do 31.07.2020 s možností prolongace, za účelem provozování kolektivních 
míčových her a tenisu bez reprodukované hudby včetně možnosti provozování baru, s 
podmínkou zajištění provozní doby v době denní do 22.00 hodin, s výší ročního pachtovného 
12 000 Kč bez DPH, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy budoucímu pachtýři k 
uzavření pachtovní smlouvy, v rozsahu předloženého návrhu, 

2. v případě neuzavření pachtovní smlouvy ve stanovené lhůtě, propachtovat předmětný 
prostor a uzavřít pachtovní smlouvu s XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX 
XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX, na dobu určitou od 01.08.2019 
do 31.07.2020 s možností prolongace, za účelem provozování kolektivních míčových her a 
tenisu bez reprodukované hudby včetně možnosti provozování baru, s podmínkou zajištění 
provozní doby v době denní do 22.00 hodin, s výší ročního pachtovného 704 904,80 Kč 
bez DPH, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle schválené varianty usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 


