STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 130. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 7. 9. 2017 08:30

(usn. č. 5313/130 - usn. č. 5318/130)

Bc. Martin Bednář

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 130. schůze Rady městského obvodu, ze dne 7. 9. 2017 08:30
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

5313/130 1P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 12.17
Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5314/130 2P.

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 83.17
Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5315/130 3P.

Vyloučení vybraného dodavatele, propadnutí jistoty, zpráva (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební
práce) - „Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 158/11, O.-Hrabůvka“ VZ 69.17 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

5316/130 6P.

Změna smlouvy k VZ 60.17 "Zajištění pronájmu, servisu, montáže, demontáže vánoční výzdoby v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

5317/130 7P.

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo (Bc. Martin Bednář,
starosta)

5318/130 OR

Stížnost na odložení trestné věci (Bc. Martin Bednář, starosta)

nepřijato

4P.

Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih (Věra Válková, místostarostka)

nepřijato

5.

Návrh rozpočtového opatření č. 29/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)
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5313/130
1P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
12.17 Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice
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 12.17
"Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice" a o uzavření smlouvy
o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175, za nabídkovou cenu Kč 5.279.808,90 bez DPH, tj. Kč
6.388.568,77 vč. DPH a s lhůtou realizace 144 kalendářních dnů od zahájení díla
- jako druhým v pořadí s účastníkem SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov - Pod
Cvilínem, IČO: 26792711, za nabídkovou cenu 5.730.921,20 bez DPH, tj. Kč 6.934.414,65 vč. DPH a s
lhůtou realizace 145 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 12.17 "Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, OstravaVýškovice"
Termín: 15. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 12.17 "Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, OstravaVýškovice"
Termín: 19. 09. 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 12.17 "Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul.
Proskovická, Ostrava-Výškovice"
Termín: 22. 09. 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 12.17 "Rekonstrukce
autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice"
Termín: 15. 10. 2017

5314/130
2P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
83.17 Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6,
Ostrava - Bělský Les
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 83.17 "Komplexní zateplení domu vč. GO
střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les" o vyloučení účastníka, a to:
- BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice č.p. 88, 739 36 Bruzovice, IČO: 26807947,
dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, z důvodu uvedeného v předložené důvodové zprávě
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 83.17
"Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les"
a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky s vybraným dodavatelem MH - STAVBY,
s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27776506, za nabídkovou cenu Kč 10.357.951,89 bez
DPH a s lhůtou realizace 135 kalendářních dnů od zahájení díla
- jako druhým v pořadí s účastníkem MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČO: 27833551, za nabídkovou cenu Kč 10.483.897,88 bez DPH a s lhůtou realizace 140
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 83.17 "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a
6, Ostrava - Bělský Les"
Termín: 15. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 83.17 "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a
6, Ostrava - Bělský Les"
Termín: 19. 09. 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 83.17 "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT,
vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les"
Termín: 22. 09. 2017
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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 83.17 "Komplexní zateplení
domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les"
Termín: 15. 10. 2017
5315/130
3P

Vyloučení vybraného dodavatele, propadnutí jistoty, zpráva (veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce) - „Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 158/11, O.-Hrabůvka“ VZ 69.17
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci této
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 69.17 „Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery
158/11, O.-Hrabůvka“:
- B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25392077 z důvodu uvedeného v
důvodové zprávě
rozhodla
u této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 69.17 „Oprava fasády a střechy objektu A.
Kučery 158/11, O.-Hrabůvka“ o propadnutí peněžní jistoty ve výši Kč 32.000,00 složené účastníkem B&P
INTERIÉRY, s.r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25392077, v souladu s čl. IV. Výzvy ve
prospěch zadavatele z důvodu jeho odstoupení ze zadávacího řízení o jeho vůli oznámením ze dne 1. 9.
2017
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební
práce VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka" a o uzavření smlouvy o
dílo s vybraným dodavatele:
- SDS Komplexní Stavby, s.r.o., Aloise Gavlase 39/16, 700 30 Ostrava - Dubina, IČO: 28637232, za
nabídkovou cenu Kč 1.503.852,63 bez DPH a s lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
ukládá
odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka"
Termín: 15. 09. 2017
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1, O.-Hrabůvka"
Termín: 19. 09. 2017
Ing. Kateřině Blahové, vedoucí odboru financí a rozpočtu
prověřit zajištění financování návrhu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 69.17 "Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 1581/1,
O.-Hrabůvka"
Termín: 22. 09. 2017
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava fasády a střechy objektu A. Kučery 158/11,
O.-Hrabůvka“
Termín: 29. 09. 2017

5316/130
6P

Změna smlouvy k VZ 60.17 "Zajištění pronájmu, servisu, montáže, demontáže vánoční výzdoby
v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018"
Rada městského obvodu
rozhodla
o změně smlouvy o nájmu a zajištění provozu vánoční výzdoby na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na služby VZ 60.17 "Zajištění pronájmu, servisu, montáže, demontáže vánoční výzdoby v
městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017-2018" z důvodu a v rozsahu uvedeném v přiložené důvodové
zprávě.

5317/130
7P

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo
Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih:
zrušit ke dni 10. 9. 2017 usnesení č. 0385/10, ze dne 1. 9. 2016 a s účinností od 11. 9. 2017
svěřit starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:
1) starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
a) vnější a vnitřní kontrolní činnosti
b) zadávání veřejných zakázek
c) legislativní činnosti
d) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
e) veřejného pořádku
f) vnitřních věcí státu
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g) komunikace a vztahů s médii
2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí
c) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu
d) správy informačního systému
3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) komunálních služeb
b) dopravy a silničního hospodářství
c) památkové péče
4) místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:
a) financí a rozpočtu
b) majetkových vztahů
5) místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi na úseku:
a) investiční výstavby
6) člence rady pí Markétě Langrové na úsecích:
a) bytového hospodářství - správy DaBF
b) technického provozu a údržby majetku
7) členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:
a) školství, kultury a tělovýchovy
b) prevence kriminality
c) propagace a marketingu městského obvodu
d) ekonomického rozvoje
8) členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:
a) stavebně správního řízení
b) životního prostředí
c) vodního hospodářství a ochrany vod
d) památkové péče
určit, že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarostka Věra Válková
stanovit, že v době nepřítomnosti starosty Bc. Martina Bednáře a místostarostky Věry Válkové, zastupující
starostu v době jeho nepřítomnosti, zastupují starostu místostarostky a místostarostové v tomto pořadí:
a) RNDr. František Staněk Ph. D.
b) Ing. Hana Tichánková
c) Bc. František Dehner
rozhodnout zmocnit ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupováním
Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v územních a stavebních řízeních člena rady,
kterému bylo svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku stavebně
správního řízení, které s účinností od 1.8.2001 vykonává odbor výstavby a životního prostředí.
5318/130
OR

Stížnost na odložení trestné věci
Rada městského obvodu
souhlasí
s podáním stížnosti na odložení trestné věci, týkající se postupu likvidace Podniku bytového hospodářství
Ostrava, Ostrava 3, státní podnik
ukládá
tajemníkovi úřadu Mgr. Petru Mentlíkovi provést všechny potřebné úkony k podání stížnosti
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Materiál, ke kterému nebylo přijato usnesení
4P

Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih zřízené
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava - Jih
Rada městského obvodu
odvolává
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
s Článkem 7, odst. 8, písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 (Statut města Ostravy), ve znění
pozdějších změn a doplňků, podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se
sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, IČ 66739331, Ing. Miroslava Janečku, a to ke dni 8. 9. 2017.

5

Návrh rozpočtového opatření č. 29/2017 rozpočtu m.o. Ostrava-Jih na rok 2017
Rada městského obvodu
bere na vědomí
a) změnu závazného ukazatele dle bodu 1) důvodové zprávy
b) rozpočtové opatření, kterým se
- snižují běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 11 318 tis. Kč
- zvyšují běžné výdaje ORJ 1, § 3639, pol. 5331 o 11 318 tis. Kč
ukládá
místostarostce Ing. Haně Tichánkové předložit Návrh rozpočtového opatření č. 29/2017 rozpočtu městského
obvodu Ostrava-Jih na rok 2017 zastupitelstvu městského obvodu
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