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MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

 Věra Válková 

místostarostka
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 172. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 19. 6. 2018 11:30

(usn. č. 6981/172 - usn. č. 6994/172)
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Přehled usnesení 172. schůze Rady městského obvodu, ze dne 19. 6. 2018 11:30

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6981/172 1P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 70.18 „Výroba a distribuce
zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6982/172 2P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 74.18 „Technické zabezpečení
voleb 2018“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6983/172 3. Revokace usnesení rady městského obvodu č. 6404/159 ze dne 29.03.2018 a pronájem bytu v domě s byty
vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení (Věra Válková, místostarostka)

6984/172 4. Označení provozoven nájemců prostorů sloužících podnikání v objektu na ul. Horní 1492/55, O.-Hrabůvka
(Markéta Langrová, člen rady)

6985/172 5. Pronájem bytů neziskové organizaci - Armáda spásy v České republice, z.s.; Zásady pro pronájem bytů ve
vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

6986/172 6. Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostorů v objektu na ul. Horymírova 3054/121,
O.-Zábřeh (Markéta Langrová, člen rady)

6987/172 7. Žádost o zvýšení provozního příspěvku na rok 2018 (RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta)

6988/172 8P. Revokace části usnesení č. 6730/165 ze dne 10. 5. 2018, jmenování nových komisí - Oznámení o zahájení
ZŘ - VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6989/172 9P. Revokace části usnesení č. 6750/165 ze dne 10.05.2018, jmenování nových komisí - Výzva k podání nabídek
- VZ 66.18 -Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul.
Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6990/172 10P. Revokace části usnesení č. 6831/167 ze dne 24.05.2018, jmenování nových komisí - Oznámení o zahájení
ZŘ - VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru
sociální péče“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6991/172 11P. Revokace části usnesení č. 6945/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k podání nabídek
- VZ 78.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-
Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6992/172 12P. Revokace části usnesení č. 6946/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k podání nabídek
(veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.18 „Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v
Ostravě - Hrabůvce“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6993/172 13P. Revokace části usnesení č. 6947/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k podání nabídek
- VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul. Lumírova 7/487, Ostrava-
Výškovice“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

6994/172 14P. Revokace části usnesení č. 6950/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k podání nabídek
- VZ 52.18  „Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu Centrální
spisovny Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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6981/172  
1P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby)  -  VZ 70.18 „Výroba a
distribuce zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 70.18 „Výroba a distribuce
zpravodaje Jižní listy v letech 2019-2020“ ve smyslu § 27 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. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Mgr. Gabriela Gödelová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Gabriel Tóthová, DiS.,  pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Mgr. Gabriela Gödelová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Ing. Gabriel Tóthová, DiS.,  pověřena zastupováním vedoucího odboru strategického rozvoje, vztahů s
veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 70.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 30. 08. 2018

6982/172  
2P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 74.18 „Technické
zabezpečení voleb 2018“

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  služby  VZ  74.18  „Technické
zabezpečení voleb 2018“ ve smyslu § 27 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. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., 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. Tomáš Lukeštík, odbor hospodářské správy
ukládá
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Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny  potřebné úkony  této  veřejné  zakázky  malého  rozsahu VZ 74.18 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření nájemní smlouvy
Termín: 30. 08. 2018

6983/172  
3

Revokace usnesení rady městského obvodu č. 6404/159 ze dne 29.03.2018 a pronájem bytu v
domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení

Rada městského obvodu

revokuje

usnesení  rady  městského  obvodu č.  6404/159 ze  dne  29.03.2018,  kterým rozhodla  o  pronájmu bytu v
obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici Čujkovova 31 v Ostravě-
Zábřehu na dobu určitou

Čujkovova 31, 1+0, standard, č.b. 23
G. S., trvale bytem Averinova, Ostrava-Zábřeh, 700 30
rozhodla

nepronajmout byt v obecním zájmu - v domě s byty vyčleněnými pro potřeby sociálního bydlení na ulici
Čujkovova 31 v Ostravě-Zábřehu na dobu určitou, dle důvodové zprávy

6984/172  
4

Označení provozoven nájemců prostorů sloužících podnikání v objektu na ul.  Horní 1492/55,
O.-Hrabůvka

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci v  objektu č. p.  1492, který je součástí pozemku p. č.
st. 1800/9 v k. ú. Hrabůvka, adresní místo Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního
města  Ostravy,  svěřeném  do  správy  městskému obvodu Ostrava-Jih,  uvedenými  v  příloze  č.  2 tohoto
materiálu,  na úpravu podmínek týkajících se umístění reklamy, štítů, návěstidel a podobných znamení v
předmětných prostorech a vymezení prostoru na liniových poutačích pro označení provozoven a podmínek
spojených s jejich umístěním a užíváním, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
schvaluje

vzorový dodatek v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 3
zmocňuje

vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství k podpisu dodatků dle tohoto usnesení

6985/172  
5

Pronájem  bytů  neziskové  organizaci  -  Armáda  spásy  v  České  republice,  z.s.;  Zásady  pro
pronájem bytů ve vlastnictví SMO, svěřených MOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

vyčlenit  v  rámci  realizace  sociální  služby  Prevence  bezdomovectví  -  Ostrava   poskytované  na  území
městského obvodu Ostrava-Jih neziskovou organizací - Armáda spásy v České republice, z.s., IČ 40613411,
se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha 5 - Stodůlky, zastoupenou ředitelkou sociální služby Prevence
bezdomovectví – Ostrava, Mgr. Marcelou Stryjovou

1) s účinností od 01.07.2018
- byt č. 20 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- byt č. 21 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- byt č. 23 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží  
stavby č. p. 1719, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 2184 – zastavěná plocha a nádvoří v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 31, obec Ostrava

2) s účinností od 01.08.2018
- byt č. 15 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží
- byt č. 44 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 3. nadzemním podlaží
- byt č. 82 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 6. nadzemním podlaží  
stavby č. p. 1719, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 2184 – zastavěná plocha a nádvoří v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 31, obec Ostrava

3) s účinností od 01.09.2018
- byt č. 1 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží
- byt č. 3 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží
- byt č. 4 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží
- byt č. 5 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží
- byt č. 6 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží
- byt č. 9 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží  
- byt č. 17 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- byt č. 19 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- byt č. 22 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- byt č. 24 sestávající z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
stavby č. p. 1719, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 2184 – zastavěná plocha a nádvoří v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 31, obec Ostrava

dle důvodové zprávy
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zřizuje

s účinností od 19.06.2018 v souladu s dohodou o spolupráci č. 123/18/OBH ze dne 11.06.2018 uzavřenou s
neziskovou organizací - Armáda spásy v České republice, z.s., IČ 40613411, se sídlem Petržílkova 2565/23,
158 00  Praha 5 - Stodůlky, zastoupenou ředitelkou sociální služby Prevence bezdomovectví – Ostrava, Mgr.
Marcelou Stryjovou Poradní sbor statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, dle důvodové
zprávy
jmenuje

s účinností od 19.06.2018 členy Poradního sboru statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih
a jejich náhradníky ve složení:

členové
1. Mgr. Soňa Cingrová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Jana Šťastová, odbor sociální péče
3. Bc. Martina Cnotová, odbor sociální péče
4. Mgr. Iveta Malíková, Armáda spásy v ČR, z.s.
5. Bc. Luciana Vadinská, DiS., Armáda spásy v ČR, z.s.
6. Mgr. Jana Pinďáková, Armáda spásy v ČR, z.s.

náhradníci členů
1. Ing. Magdaléna Drabinová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. PhDr. Linda Nováková Palatá, vedoucí odboru sociální péče
3. Bc. Martina Vroblová, odbor sociální péče
4. Ivana Palubjáková, DiS., Armáda spásy v ČR, z.s.
5. Michal Bocek, Armáda spásy v ČR, z.s.

dle důvodové zprávy
schvaluje

s  účinností  od  19.06.2018  vzorové  znění  smlouvy  o  nájmu  bytu  s  neziskovou  organizací  ve  znění
předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
zmocňuje

s účinností od 19.06.2018 vedoucí úředníky 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 podpisu vzorových smluv o nájmu bytů s neziskovou organizací uzavíraných na dobu určitou - 12 měsíců o
jejichž uzavření rozhodla rada městského obvodu
rozhodla

o pronájmu
- bytu č. 20 sestávajícího z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- bytu č. 21 sestávajícího z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží
- bytu č. 23 sestávajícího z jednoho pokoje s příslušenstvím nacházející se ve 2. nadzemním podlaží  
stavby  č.  p.  1719,  která  je  součástí  pozemku parcelní  číslo  st.  2184 – zastavěná  plocha  a  nádvoří  v
katastrálním území Zábřeh nad Odrou, adresní místo Čujkovova 31, obec Ostrava, neziskové organizaci -
Armáda spásy v České republice,  z.s.,  IČ 40613411,  se sídlem Petržílkova 2565/23,  158 00  Praha 5 -
Stodůlky,  zastoupenou  ředitelkou  sociální  služby  Prevence  bezdomovectví  –  Ostrava,  Mgr.  Marcelou
Stryjovou, na dobu určitou - 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu, za smluvní nájemné
ve výši 60 Kč/m² započtené podlahové plochy bytu + nájemné za zařizovací předměty bytu

dle důvodové zprávy
svěřuje

s účinností od 19.06.2018 úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o žádostech právnických
osob - nájemců bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, o
udělení  souhlasu pronajímatele k  podnájmu bytu podle ust.  § 2275 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského
zákoníku,  ve znění  pozdějších předpisů na základě doporučujícího usnesení  Poradního sboru statutárního
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih k uzavření smlouvy o podnájmu bytu s třetí osobou, a tímto
rozhodováním pověřuje vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství a jeho zástupce a zároveň je
zmocňuje k podpisu písemných stanovisek k těmto žádostem
schvaluje

s účinností od 01.09.2018 úpravu znění Zásad pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih ve znění předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

6986/172  
6

Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem prostorů v  objektu  na ul.  Horymírova
3054/121, O.-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

uzavřít  dodatek  č.  7  k  nájemní  smlouvě  č.  2/b/032/26/97  ze  dne  01.02.1997,  ve  znění  dodatků,  na
pronájem  prostoru  sloužícího  podnikání  o  výměře  106,32 m²  v  objektu  č.  p.  3054,  který  je  součástí
pozemku p. č. st. 4911 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, se
společností  Mgr.  Hana Pajorová - Agentura domácí ošetřovatelské péče  s.r.o.,  IČO 02320827,  se  sídlem
Horymírova 3054/121,  Ostrava-Zábřeh,  z důvodu změny způsobu fakturace  úklidu společných prostor  v

about:blank
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objektu, v rozsahu předloženého návrhu, dle důvodové zprávy
rozhodla

uzavřít  dodatek  č.  10 k  nájemní  smlouvě  č.  2/b/032/308/98 ze  dne  30.04.1998,  ve  znění  dodatků,  na
pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 73,44 m² v objektu č. p. 3054, který je součástí pozemku
p. č. st. 4911 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, s panem
MUDr. Zdeňkem Holubem, IČO 62331841, se sídlem Břenkova 2967/13, Ostrava-Zábřeh, z důvodu změny
způsobu fakturace  úklidu společných prostor  v  objektu,  v  rozsahu předloženého  návrhu,  dle  důvodové
zprávy

6987/172  
7

Žádost o zvýšení provozního příspěvku na rok 2018

Rada městského obvodu

schvaluje

zvýšení provozního příspěvku organizaci Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, pro rok 2018
o 370 tis. Kč.

6988/172  
8P

Revokace části usnesení č. 6730/165 ze dne 10. 5. 2018, jmenování nových komisí - Oznámení
o zahájení ZŘ - VZ 59.18 Zpracování projektové dokumentace „Realizace odstavných ploch na ul.
Bogorodského“

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 6730/165 ze dne 10. 5. 2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb"
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jiří Tichý (autorizovaná osoba)
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. -
2. Ing. Miroslav Paul (autorizovaná osoba)
3. Ing. Jan Půček (autorizovaná osoba)
4. Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy investic odboru investičního
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
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ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z tohoto usnesení
Termín: 25. 06. 2018

6989/172  
9P

Revokace části usnesení č. 6750/165 ze dne 10.05.2018, jmenování nových komisí - Výzva k
podání nabídek - VZ 66.18 -Zpracování projektové dokumentace na akci „Modernizace jídelny a
výdejny jídel na ul. Odborářská, č. 677/72, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 6750/165 ze dne 10.05.2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství"
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. -
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z tohoto usnesení  u nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ
66.18
Termín: 25. 06. 2018

6990/172  
10P

Revokace části usnesení č. 6831/167 ze dne 24.05.2018, jmenování nových komisí - Oznámení
o zahájení ZŘ - VZ 30.18 Zpracování projektové dokumentace „Úprava plochy u ZŠ Provaznická a
budovy odboru sociální péče“

Rada městského obvodu

about:blank
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revokuje

část svého usnesení č. 6831/167 ze dne 24.05.2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb"
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaná osoba
3. Ing. Jiří Tichý, autorizovaná osoba
4. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
5. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. -
2. Ing. Miroslav Paul, autorizovaná osoba
3. Ing. Jan Půček, autorizovaná osoba
4. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
5. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z tohoto usnesení
Termín: 25. 06. 2018

6991/172  
11P

Revokace části usnesení č. 6945/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k
podání nabídek - VZ 78.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul.
Edisonova 5, 5A, 7, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 6945/171 ze dne 14.06.2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

about:blank
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náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství"
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
2. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. -
2. Ing. Hana Staňková, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony vyplývající  z tohoto usnesení  u veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce VZ 78.18
Termín: 25. 06. 2018

6992/172  
12P

Revokace části usnesení č. 6946/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k
podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.18 „Rekonstrukce
chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 6946/171 ze dne 14.06.2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb"
jmenuje

about:blank
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- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Drahomíra Pflegrová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů:
1. -
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z tohoto usnesení
Termín: 25. 06. 2018

6993/172  
13P

Revokace části usnesení č. 6947/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k
podání nabídek - VZ 68.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor domu na ul.
Lumírova 7/487, Ostrava-Výškovice“

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 6947/171 ze dne 14.06.2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství"
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. -
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
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3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z tohoto usnesení
Termín: 25. 06. 2018

6994/172  
14P

Revokace části usnesení č. 6950/171 ze dne 14.06.2018, jmenování nových komisí - Výzva k
podání nabídek - VZ 52.18  „Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí
u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

revokuje

část svého usnesení č. 6950/171 ze dne 14.06.2018, a to v části:

"jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství"
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
2. Tereza Pustelníková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Vítězslav Sliž, člen rady obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů
1. -
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony vyplývající  z tohoto usnesení  u veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce VZ 52.18
Termín: 25. 06. 2018
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