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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 147. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 19. 1. 2018 10:00

(usn. č. 6035/147 - usn. č. 6037/147)

Bc. Martin Bednář

RNDr. František Staněk Ph.D. místostarosta

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 147. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 1. 2018 10:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

6035/147 1.

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a Zásad pro zadávání veřejných
zakázek (Markéta Langrová, člen rady)

6036/147 2.

Předvýpovědní výzva společnosti EV - servis s.r.o. k zajištění havarijní služby v bytových domech (Markéta
Langrová, člen rady)

6037/147 3.

Předvýpovědní výzva společnosti EV-servis s.r.o. na provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových
domech (Markéta Langrová, člen rady)

22.1.2018 11:42

3z4

about:blank

6035/147
1

Udělení výjimky z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a Zásad pro
zadávání veřejných zakázek
Rada městského obvodu
uděluje
odboru bytového a ostatního hospodářství výjimku:
a) z Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v platném znění z přílohy č. 3 čl. II. odst. 7.4
bod 14, týkající se finančního limitu pro zabezpečení přípravy a realizaci staveb neinvestičního charakteru v
hodnotě do 300 tis. Kč bez DPH, a to zadávat a realizovat veřejné zakázky neinvestičního charakteru u
bytového a domovního fondu a zvýšení finančního limitu z 300 tis. Kč bez DPH na finanční limit do max. 2
mil. Kč bez DPH k zajištění vyběrového řízení a realizaci stavby na akci "Izolace proti zemní vlhkosti včetně
opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka",
b) ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a
jím zřízených příspěvkových organizací, týkající se finančního limitu z 300 tis. Kč bez DPH na finanční limit do
max. 820 tis. Kč bez DPH k zajištění výběrového řízení na realizaci I. etapy stavby "Izolace proti zemní
vlhkosti včetně opravy vnitřních omítek v bytovém domě Edisonova 793/84, Ostrava-Hrabůvka", dle
důvodové zprávy

6036/147
2

Předvýpovědní výzva společnosti EV - servis s.r.o. k zajištění havarijní služby v bytových
domech
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat předvýpovědní výzvu společnosti EV-servis s.r.o., IČ 60318457, se sídlem Klimkovická 30/58, 708 00
Ostrava-Poruba, k odstranění prodlení plnění rámcové smlouvy o dílo č. S/0046/2017/OBH na zajišťování
nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.
pověřuje
Ing. Růženu Hanslíkovou, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu předvýpovědní
výzvy.

6037/147
3

Předvýpovědní výzva společnosti EV-servis s.r.o. na provádění revizí a kontrol plynoinstalace v
bytových domech
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat předvýpovědní výzvu společnosti EV-servis s.r.o., IČ 60318457, se sídlem Klimkovická 30/58, 708 00
Ostrava-Poruba, k odstranění prodlení plnění rámcové smlouvy o dílo č. S/572/2017/OBH na provádění
revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové zprávy.
pověřuje
Ing. Růženu Hanslíkovou, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu předvýpovědní
výzvy.
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