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USNESENÍ

Mgr. Karel Sibinský
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Městského obvodu

Ostrava-Jih

Ing. Pavel Planka 

místostarosta
Městského obvodu
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Rady městského obvodu
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(usn. č. 5531/106 - usn. č. 5536/106)
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Přehled usnesení 106. schůze Rady městského obvodu, ze dne 21. 8. 2014 14:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5531/106 1. Variantní řešení - služební vozidlo Škoda Superb RZ 2T8 5550 (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5532/106 2. Upozornění na spáchání trestného činu členkou Zastupitelstva městského obvodu Otrava-Jih (Mgr. Karel
Sibinský, starosta)

5533/106 3. Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem základních škol při realizaci
projektů v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)

5534/106 4P. Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozd. předpisů) - Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor (Ing. Bc. Dana
Čechalová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

5535/106 5. Žádost o udělení výjimky (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

5536/106 OR Informativní zpráva místostarosty Mgr. Radima Miklase (Mgr. Radim Miklas, místostarosta)
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5531/106  
1

Variantní řešení - služební vozidlo Škoda Superb RZ 2T8 5550

Rada městského obvodu

rozhodla

o odprodeji prostřednictvím společnosti TotalCar s.r.o. na základě internetové aukce ve výši 53.200,- Kč.

5532/106  
2

Upozornění na spáchání trestného činu členkou Zastupitelstva městského obvodu Otrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

dopis ve věci upozornění na spáchání trestného činu členkou Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
pí Evou Petraškovou
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu  výše uvedené upozornění projednat
ukládá

starostovi Mgr. Karlu Sibinskému postoupit upozornění na spáchání trestného činu členkou Zastupitelstva
městského obvodu  Ostrava-Jih dle přílohy tohoto materiálu Okresnímu státnímu zastupitelství Ostrava.

5533/106  
3

Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem základních škol při
realizaci projektů v rámci výzvy č. 51 OP VK, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení

Rada městského obvodu

uděluje souhlas

se zapojením do projektu a uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

1/ mezi SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25353233 a Základní školou Ostrava-Dubina, Františka
Formana 45, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Pedagog a tablety ve výuce" v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006

2/ mezi SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., IČ: 25353233 a Základní školou a mateřskou školou Ostrava-
Dubina, V. Košaře 6, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Pedagog a tablety ve výuce" v
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0006

3/  mezi iSmart premium s.r.o., IČ: 28660854  a Základní školou a mateřskou školou MUDr. Emílie
Lukášové Ostrava-Hrabůvka,Klegova 29, příspěvkovou organizací za účelem realizace projektu "Sdílím,
sdílíš, sdílíme - aneb využití ICT pro efektivnější výuku" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0039

5534/106  
4P

Výběr nejvhodnější nabídky otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozd. předpisů) - Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a
přilehlých prostor

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiloženého zdůvodnění
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 34.14 na provedení
stavebních prací  "Modernizace kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor" a o uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem:

- FICHNA - HUDECZEK a.s., se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857, za nabídkovou cenu:
Kč 11.399.712,92 bez DPH, a lhůtu realizace 120 kalendářních dnů,

- jako druhým v pořadí s uchazečem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00
Ostrava-Přívoz, IČ: 25357603, za nabídkovou cenu:
Kč 14.144.752,01 bez DPH, a lhůtu realizace 122 kalendářních dnů, a

- jako třetím v pořadí s uchazečem Stavos Stavba a.s., se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-
Zábřeh, IČ: 44739494, za nabídkovou cenu:
Kč 15.250.000,00 bez DPH, a lhůtu realizace  104 kalendářních dnů
ukládá

Ing. Bc. Daně Čechalové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 34.14
Termín: 31. 10. 2014
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Modernizace
kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor"
Termín: 05. 09. 2014
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Modernizace
kina Luna, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor"
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Termín: 20. 09. 2014

5535/106  
5

Žádost o udělení výjimky

Rada městského obvodu

bere na vědomí

žádost o povolení realizace ohňostroje dne 18.09.2014 do 24.00 hod., pořádaného v rámci sportovního a
společenského dne  "O pohár starosty městského obvodu Ostrava-Jih" a
rozhodla

udělit výjimku dle článku 4 odst. 5 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012, o
zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to k realizaci
ohňostroje konaného dne 18.09.2014 v době do 24.00 hod.  v rámci sportovního a společenského dne  "O
pohár starosty městského obvodu Ostrava-Jih".

5536/106  
OR

Informativní zpráva místostarosty Mgr. Radima Miklase

Rada městského obvodu

bere na vědomí

vysvětlení Mgr. Stankušové, vedoucí odboru kultury a zdravotnictví MMO, týkající se přípravy obecně
závazné vyhlášky k pravidlům označení a užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku města.
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
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Tiskové opravy
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