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Přehled usnesení 124. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 7. 2017 15:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

5022/124 1. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě agendové č. S/0722/2017/OBH na "Provoz Sportovního centra Dubina"
(Markéta Langrová, člen rady)

5023/124 2P. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a
SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih" (Markéta Langrová, člen rady)

5024/124 3. Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu) (Markéta Langrová, člen rady)

5025/124 4. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 81, O.-Dubina (Markéta Langrová, člen rady)

5026/124 5P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace fasád
a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní
55 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5027/124 6P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Technické zabezpečení voleb 2017 a
2018“ VZ 78.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5028/124 7P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Tonery originál 2017“ VZ 72.17
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5029/124 8P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení – pavilon
TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“  VZ 39.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)
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5022/124  
1

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě agendové č. S/0722/2017/OBH na "Provoz Sportovního centra
Dubina"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě agendové č. S/0722/2017/OBH ze dne 27.6.2017 na zajištění
řádného výkonu správy budovy č.p. 287, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č
71/142,  zast.  plocha  a  nádvoří,  v  k.ú.  Dubina  u  Ostravy,  na  ul.  Horní  č.  or.  81,  Ostrava  -  Dubina  s
dodavatelem FMIB, s.r.o., IČ: 25908898, se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, kterým
se posouvá termín aktivace elektronického rezervačního systému ke dni 1.8.2017, dle důvodové zprávy.
ukládá

odboru bytového a ostatního hospodářství
zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  související  s  uzavřením  odatku č.  1 příkazní  smlouvy  agendové  č.
S/0722/2017/OBH ze dne 27.6.2017
Termín: 24. 07. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatlu č. 1 příkazní smlouvy agendové č. S/0722/2017/OBH ze dne 27.6.2017
Termín: 19. 07. 2017

5023/124  
2P

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ 121.16 "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a
vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0196/2017/OBH ze dne 27.2.2017 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu  "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za
měřidla  s rádiovým přenosem v  bytových domech Ostrava-Jih"  se  zhotovitelem  TECHSTAIN s.r.o.,  IČ:
28633831, se sídlem Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice, kterým se mění cena díla z důvodu
realizace dodatečných prací souvisejicích s dokončením díla v rozsahu Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše
přípustnou 1 285 997,00 Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.
ukládá

Mgr. Soni Cingrové, pověřené zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0196/2017/OBH ze  dne  27.2.2017 na realizaci  veřejné  zakázky  malého rozsahu  "Výměna stávajících
indikátorů (dále  jen ITN) a  vodoměrů TV  a  SV  za  měřidla  s  rádiovým  přenosem  v  bytových domech
Ostrava-Jih"

Termín:  31.7.2017

Mgr. Petru Mentlikovi, tajemníkovi

prověřit  návrh dodatku č.  1 ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0196/2017/OBH  ze  dne  27.2.2017 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  "Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a
SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"

Termín: 20.7.2017

5024/124  
3

Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu (skončení nájmu)

Rada městského obvodu

rozhodla

o neprodloužení smlouvy o nájmu bytu ze dne 22.07.2013 a skončení nájmu bytu ke dni 01.07.2017, dle
důvodové zprávy

Františka Formana 278/30, 0+2, standard, č. b. 20
J.  P., Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina
trvá

na vyklizení bytu, dle důvodové zprávy

Františka Formana 278/30, 0+2, standard, č. b. 20
J. P., Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina
rozhodla

podat žalobu u Okresního soudu v Ostravě vůči panu J. P., Františka Formana 278/30, Ostrava-Dubina, o
vyklizení  bytu č.  20,  o vel.  0+2,  standard,  nacházejícího se  ve 4.  nadz.  podlaží  bytového domu na ul.
Františka Formana 278/30 v Ostravě-Dubině, nebude-li byt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k opuštění bytu vyklizen a předán zástupci pronajímatele, dle důvodové zprávy

5025/124  
4

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ul. Horní 81, O.-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank

3 z 7 17.7.2017 11:55



o pronájmu prostor o výměře 153,35 m2 v objektu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném
městskému obvodu Ostrava-Jih,  č.  p.  287,  který  je  součástí  pozemku parc.  č.  71/142 v k.ú.  Dubina u
Ostravy, adresní místo ul.  Horní č. or. 81, Ostrava-Dubina, panu Leopoldu Dudovi, IČ: 06205305, se sídlem
Kuršova 586/42, Ostrava-Svinov, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, s výší nájemného 800
Kč/m2/rok,  u výměry  137,87 m2 za  účelem  užívání   jako  občerstvení  za  podmínky  zákazu kouření  a
zabezpečení denní provozní doby v rozsahu 6.00-22.00 hodin a u výměry 15,48 m2 za účelem užívání k
zajištění občerstvení při pronájmu tribuny v rámci konání sportovních akcí v objektu za podmínky prodeje
pouze  balených  nápojů,  teplých  nápojů  do  nevratných  obalů  a  balených  potravin,  v  rozsahu  dle
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy.

5026/124  
5P

Výběr  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -
Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v
Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55

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  stavební  práce  VZ 34.17
"Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
Hrabůvce,  ul.  Horní  55"  a  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  u  této  podlimitní  veřejné  zakázky   s  vybraným
dodavatelem BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, adresa pro doručení AVION
Shopping park Ostrava, Rudná 114, 700 30 Ostrava, IČO: 27800466, za nabídkovou cenu Kč 29.711.852,45
bez DPH a s lhůtou realizace 100 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 34.17 "Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění
Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55"
Termín: 24. 07. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  této podlimitní  veřejné zakázky na
stavební práce VZ 34.17 "Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění
Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55"
Termín: 27. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní
veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  34.17  "Revitalizace  fasád  a  provedení  výměny  rozvodů  vody,
elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55"
Termín: 31. 07. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit
všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 34.17 "Revitalizace fasád a
provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul.  Horní
55"
Termín: 04. 09. 2017

5027/124  
6P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - "Technické zabezpečení
voleb 2017 a 2018“ VZ 78.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  VZ  78.17  na  služby  "Technické
zabezpečení voleb 2017 a 2018“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ve  znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných
zakázek  Statutárního  města  Ostravy,  městského  obvodu  Ostrava-Jih  a  jím  zřízených  příspěvkových
organizací, ve znění pozdějších změn, dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
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2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 78.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření nájemní smlouvy
Termín: 06. 10. 2017

5028/124  
7P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Tonery originál 2017“
VZ 72.17

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 72.17 na dodávky "Tonery originál
2017“ dle § 27 písm. b) v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve
 znění pozdějších předpisů, a oddílu B části II. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města
Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn,
dodavatelům uvedeným v předloženém přínosu.
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
3. Ing. Roman Škubal, odbor hospodářské správy

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Hana Sedláčková, odbor hospodářské správy
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 72.17 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření rámcové smlouvy
Termín: 06. 10. 2017

5029/124  
8P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  stavební  práce)  -  „Oprava  sociálního
zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“  VZ 39.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě  zprávy  hodnotící  komise  o posouzení  a  hodnocení  nabídek  a  dle přiložené  důvodové  zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce VZ 39.17  „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“ a o uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- TTM Morava s.r.o., se sídlem Kubánská 1507/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 25819046, za nabídkovou cenu
633.875,49 Kč bez DPH a lhůtou realizace 40 kalendářních dnů od zahájení díla, a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918,
za nabídkovou cenu 629.575,68 Kč bez DPH a lhůtou realizace 45 kalendářních dnů od zahájení díla.
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ
Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 18. 07. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ  39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ
Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 21. 07. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit financování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky  na stavební
práce VZ 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 24. 07. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
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předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 39.17 „Oprava sociálního zařízení – pavilon TV, ZŠ Horymírova,
Ostrava – Zábřeh“.
Termín: 08. 08. 2017

about:blank
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