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Přehled usnesení 150. schůze Rady městského obvodu, ze dne 1. 2. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6111/150 1P. Centralizované zadání veřejné zakázky na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6112/150 2P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť na ul.
Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků"  VZ 117.17 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

6113/150 3. Přehled smluv o nájmu krizových bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v rámci
projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6114/150 4. Smlouva o právu provést stavbu Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka, k.ú. Hrabůvka (Bc.
František Dehner, místostarosta)

6115/150 5. Revokace části usnesení č. 6039/149 ze dne 25. 1. 2018 - Návrhy na změnu rozpočtu na rok 2018
příspěvkových organizací (Ing. Hana Tichánková, místostarostka)

6116/150 6P. Souhlas se zrušením pracovního poměru ve zkušební době (Mgr. Petr Mentlík, tajemník úřadu)

about:blank
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6111/150  
1P

Centralizované zadání veřejné zakázky na nákup kancelářských potřeb a kancelářského papíru

Rada městského obvodu

bere na vědomí

rozhodnutí  Rady  města  Ostravy  zadat  veřejnou zakázku na  nákup  kancelářských potřeb  a  papíru  pro
statutární město Ostrava jako centrální zadavatel dle § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  veškerou  potřebnou  součinnost  zadavateli  veřejné  zakázky  k  uzavření  rámcové  dohody  na
dodávky kancelářských potřeb a papíru v rámci SSN města Ostravy
Termín: 31. 05. 2018

6112/150  
2P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - "Vybudování 3 minihřišť
na ul. Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků"  VZ 117.17

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy  hodnotící  komise  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy tohoto přínosu k veřejné zakázce
malého rozsahu na stavební práce VZ 117.17 "Vybudování 3 minihřišť na ul. Františka Formana, Milana Fialy
a Aviatiků" o vyloučení účastníka z 1., 2. a 3. dílčí části této veřejné zakázky :
- ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305/25, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485, IČ: 29196485 (nabídka č. 2),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o výběru ekonomicky
nejvýhodnější  nabídky  dodavatele  na  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce  VZ  117.17  "Vybudování  3
minihřišť na ul. Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků" a o uzavření smlouvy o dílo u jednotlivé dílčí
části této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a to:
- Yggdrasilmont, s.r.o., Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha, IČ: 03593819 (nabídka č.1):
- u 1. dílčí části za nabídkovou cenu 395.000,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 119 kalendářních dnů od
zahájení díla,
- u 2. dílčí části za nabídkovou cenu 320.000,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 119 kalendářních dnů od
zahájení díla,
- u 3. dílčí části za nabídkovou cenu 300.000,00 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 119 kalendářních dnů od
zahájení díla
ukládá

Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce VZ
117.17 "Vybudování 3 minihřišť na ul. Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků"
Termín: 16. 02. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky na stavební práce VZ 117.17 "Vybudování 3 minihřišť na ul. Františka Formana, Milana Fialy
a Aviatiků"
Termín: 09. 03. 2018

6113/150  
3

Přehled smluv o nájmu krizových bytů vyčleněných na území městského obvodu Ostrava-Jih v
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

přehled smluv o nájmu krizových bytů uzavřených v období od 26.01.2017 do 31.12.2017

- byt č. 7 sestávající z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím nacházející se ve 4. nadzemním podlaží,
který  je   součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  1946 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  140 m²  v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou,  obec Ostrava,  jehož součástí  je  stavba s číslem popisným 1590,
adresní místo Abramovova 14

- byt č. 27 sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím nacházející se v 6. nadzemním podlaží, který
je součástí pozemku parcelní číslo st. 4661 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m² v katastrálním
území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jehož součástí je stavba s číslem popisným 3016, adresní místo
Tarnavova 8

vyčleněných pro účely krizového bydlení v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“,

ve znění předloženého přehledu Přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy

6114/150  
4

Smlouva o právu provést stavbu Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka, k.ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla
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o uzavření smlouvy o právu provést stavbu a o umístění stavby financované z prostředků městského obvodu
na  pozemku p.č.  957/1 a  na  pozemku  p.č.  st.  2064/1,  jehož  součástí  je  stavba  č.p.  1619,  občanská
vybavenost, vše v  k.ú. Hrabůvka,  jiného vlastníka Česká republika - Generální finanční ředitelství,  IČO
72080043, dle přiloženého návrhu
ukládá

Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny úkony související s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu
Termín: 12. 02. 2018

6115/150  
5

Revokace části usnesení č. 6039/149 ze dne 25. 1. 2018 - Návrhy na změnu rozpočtu na rok
2018 příspěvkových organizací

Rada městského obvodu

revokuje

část usnesení č. 6039/149 ze dne 25. 1. 2018 v bodě 20):

20) Základní škola Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 59,84 tis. Kč dle bodu 20) důvodové zprávy předloženého materiálu
schvaluje

změnu rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským
obvodem Ostrava-Jih:

20) Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace, zvýšením výnosů a nákladů v
hlavní činnosti o částku 59,84 tis. Kč dle bodu 20) důvodové zprávy předloženého materiálu

6116/150  
6P

Souhlas se zrušením pracovního poměru ve zkušební době

Rada městského obvodu

souhlasí

se zrušením pracovního poměru ve zkušební době v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Růženy Hanslíkové, vedoucí odboru bytového a ostatního
hospodářství, a to dnem 2. 2. 2018, přičemž tento den bude posledním dnem trvání pracovního poměru.
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