
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih
VZ: RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta

 Markéta Langrová člen rady

z 164. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 3. 5. 2018 13:45

(usn. č. 6642/164 - usn. č. 6644/164)
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Přehled usnesení 164. schůze Rady městského obvodu, ze dne 3. 5. 2018 13:45

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6642/164 1. Uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“ (Markéta Langrová, člen rady)

6643/164 2. Návrh rozpočtových opatření č. 17/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018 (Ing. Hana
Tichánková, místostarostka)

6644/164 3. Rozšíření pověření a zmocnění k uzavření notářského zápisu u pronájmu krizových a sociálních bytů
vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava‟ (Markéta Langrová,
člen rady)
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6642/164  
1

Uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu  v  rámci projektu „Koncepce bydlení a její  pilotní
ověření ve městě Ostrava“

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření smlouvy o nájmu bytu vyčleněného pro účely  sociálního bydlení v  rámci projektu „Koncepce
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ na dobu určitou - 6 měsíců, ode dne účinnosti notářského
zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti co do povinnosti nájemce vyklidit byt po skončení nájmu, dle
důvodové zprávy  

Karpatská 2857/20, 1+3, standard, č. b. 14
K. P., Horní, Ostrava-Hrabůvka

6643/164  
2

Návrh rozpočtových opatření č. 17/2018 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

1)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 282 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, § 2212, pol. 5171 o 282 tis. Kč

2)
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 29 tis. Kč
- zvýší běžné výdaje ORJ 6, § 3326, pol. 5171 o 29 tis. Kč

6644/164  
3

Rozšíření pověření a zmocnění k uzavření notářského zápisu u pronájmu krizových a sociálních
bytů vyčleněných v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava‟

Rada městského obvodu

rozhodla

o rozšíření zmocnění vedoucích úředníků odboru bytového a ostatního hospodářství

1. vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství
2. vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. vedoucí oddělení ekonomiky a pronájmu nebytových prostor odboru bytového a ostatního hospodářství

k  uzavření  dohody  o splnění  pohledávky  co do vyklizení  bytu po skončení  nájmu se  svolením  k  přímé
vykonatelnosti formou notářského zápisu u bytů vyčleněných pro potřeby krizového a sociálního bydlení v
rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava‟ ve znění předloženého návrhu
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, dle důvodové zprávy
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení č.  6380/156 z 15.  3. 2018 Zpráva komise (veřejná zakázka malého
rozsahu na stavební práce) - „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“  VZ 05.18

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 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ o vyloučení
účastníka, a to:
- ZAKKRASTAV s.r.o., Jerlochovice 162, 742 45 Fulnek, IČ: 06461786 (nabídka č. 2),
z důvodů uvedených v předložené důvodové zprávě
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 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova 2994/14“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem:
- „Hybner-sdružení“ zastoupen vedoucím účastníkem sdružení Zdeňkem Hybnerem na základě plné moci dle
čl.  VI. Smlouvy o sdružení, IČ: 15495809 s místem činnosti sdružení Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava -
Poruba,  za  nabídkovou cenu 946  051 Kč  bez  DPH,  tj.  1  144 722  Kč  vč.  DPH  a  lhůtou  realizace  60
kalendářních dnů od zahájení díla
a
jako druhým v pořadí s účastníkem:
- Ing. Miroslav Pytel, se sídlem Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 18110592, za
nabídkovou cenu 1 048 348 Kč bez DPH, tj. 1 268 501,00 Kč vč. DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů
od zahájení díla
ukládá

Ing. Gabriele Tóthové, pověřené zastupováním vedoucího OSR
připravit dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ
Rezkova 2994/14“
Termín: 08. 05. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny
potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 05.18 „Oprava sociálního zařízení, MŠ Rezkova
2994/14“
Termín: 18. 05. 2018
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