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Přehled usnesení 101. schůze Rady městského obvodu, ze dne 15. 2. 2017 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

4187/101 1. Žádost o poskytnutí finančního daru (Bc. František Dehner, místostarosta)

4188/101 2P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 02.17 "Poskytování
přepravní služby Senior expres“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

4189/101 3. Souhlas se svěřením dokumentací městskému obvodu (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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4187/101  
1

Žádost o poskytnutí finančního daru

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 4062/99 ze dne 26. 1. 2017
souhlasí

s poskytnutím finančního daru organizaci Svatováclavský hudební festival, z.s., Dr. Šmerala 1181/6, 702 00
Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26632578 na projekt "Koncerty Svatováclavského hudebního festivalu a cyklu
Čtvero ročních období" ve výši 60 tis. Kč
souhlasí

s použitím  znaku a  loga městského  obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za  účelem  propagace  městského
obvodu Ostrava-Jih
doporučuje

Zastupitelstvu  městského  obvodu  Ostrava-Jih  rozhodnout  o  poskytnutí  finančního  daru  organizaci
Svatováclavský hudební festival, z.s., Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 26632578
na projekt "Koncerty Svatováclavského hudebního festivalu a cyklu Čtvero ročních období" ve výši 60 tis. Kč
doporučuje

zastupitelstvu městského  obvodu Ostrava-Jih zmocnit  starostu městského  obvodu Ostrava-Jih k  podpisu
darovací smlouvy

4188/101  
2P

Výběr ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) -  VZ 02.17
"Poskytování přepravní služby Senior expres“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 02.17 "Poskytování
přepravní  služby  Senior  expres“  a  o  uzavření  smlouvy  o  přepravě  s  vybraným  dodavatelem:  Beáta
Wollinová, sídlem Údolní 375/21, 747 17 Darkovice , IČ:74638823, za nabídkovou cenu 28,00 Kč včetně DPH
za 1 kilometr jízdy a podmínek stanovených smlouvou o přepravě.
ukládá

Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky
na služby VZ 02.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres“.
Termín: 22. 02. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o přepravě s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky
 na služby VZ 02.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres“.
Termín: 01. 03. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o přepravě  VZ 02.17 "Poskytování přepravní služby Senior expres“.
Termín: 08. 03. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat  návrh  smlouvy  o  přepravě  k  této  veřejné  zakázce  k  podpisu  starostovi  městského  obvodu  a
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  podlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ  02.17  "Poskytování
přepravní služby Senior expres“.
Termín: 31. 03. 2017

4189/101  
3

Souhlas se svěřením dokumentací městskému obvodu

Rada městského obvodu

souhlasí

se svěřením dokumentace "Dopravní řešení ul.  Horní v rámci akce Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor
Ostrava-Hrabůvka" a "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka" v hodnotě 2.690.940,00 Kč
vč. DPH městskému obvodu Ostrava-Jih na základě usnesení Rady města Ostravy č. 5744/RM1418/83 ze
dne 14. 2. 2017, a to za předpokladu, že budou městskému obvodu převedeny rovněž finanční prostředky
na dokončení všech stupňů dokumentace "Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka",
zmocňuje

vedoucího odboru investičního Ing. Lubomíra Burdíka k převzetí uvedených dokumentací,
ukládá

Mgr.Danieli Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
zpracovat investiční záměr na úpravu Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka,
Termín: 28. 02. 2017
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zajistit  provedení  potřebných úkonů souvisejících s převzetím  dokumentací  "Dopravní  řešení  ul.  Horní  v
rámci  akce  Náměstí  Ostrava-Jih,  veřejný  prostor  Ostrava-Hrabůvka"  a  "Náměstí  Ostrava-Jih,  veřejný
prostor Ostrava-Hrabůvka" do majetku městského obvodu.
Termín: 15. 03. 2017
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