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z 177. schůze
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Přehled usnesení 177. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 8. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

7181/177 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 311/33 v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní
55 (Bc. František Dehner, místostarosta)

7182/177 2P. Investiční záměry - IZ č. 9/2018 - Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka; IZ č. 10/2018 - Parkoviště na p. p. č.
433/33, k. ú. Hrabůvka (Bc. František Dehner, místostarosta)

7183/177 3P. Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 115.17 Zpracování studie pro akci
 „Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7184/177 4P. Změna zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka na služby, otevřené řízení) - VZ 85.18 Zajištění
služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

7185/177 5P. Zpráva komise (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)

7186/177 6P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Zřízení elektronického požárního
systému budovy a návazných částí u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“ VZ 52.18 (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7187/177 7P. Námitky k rozhodnutí zadavatele o zrušení ZŘ od stěžovatele LUGAB s.r.o. a rozhodnutí o nich - VZ 14.18
„Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy
městského obvodu Ostrava - Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7188/177 8P. Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS „Provádění
oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“ (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7189/177 9P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 42.18
„Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

7190/177 10P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkoviště na ul. Výškovická
p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“  VZ 101.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných
zakázek)

7191/177 11P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Fitness zóna Výškovice“  VZ 75.18
(Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7192/177 12P. Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Vybudování parkovacích
stání na ul. Šeříková" VZ 102.18 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7193/177 13. Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 112/18/OBH
(Markéta Langrová, člen rady)

7194/177 14P. Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka - Dodatek č. 1 (Bc. František Dehner,
místostarosta)

7195/177 15P. Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2 (Bc. František
Dehner, místostarosta)

7196/177 16. Petice občanů za vykoupení HD Hlubina (Bc. Martin Bednář, starosta)

7197/177 17P. Námitky k rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o nich - VZ 15.18 Zimní údržba
místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč.
čištění MK (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7198/177 18P. Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, zrušení 1., 3. a 4. dílčí části VZ (podlimitní veřejná zakázka na
stavební práce) - VZ 86.18 „Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“ (Bc.
Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

7199/177 19P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 61.18 „Dodávka kloubového nakladače
se třemi nástavbami“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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7181/177  
1

Smlouva  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  na  pozemku  p.č.  311/33  v  k.  ú.
Hrabůvka, ul. Horní 55

Rada městského obvodu

souhlasí

se vstupem, realizací a umístěním zemního kabelového vedení elektrické přípojky NN 0,4 kV pod názvem
„Ostrava-Hrabůvka 31133 MO O-Jih, DTS, NNk“ v předpokládané délce cca 140 bm na části pozemku p. p. č.
311/33 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, ul. Horní, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih
rozhodla

o zřízení věcného břemene - služebnosti, dle předloženého návrhu, k části pozemku p. p. č. 311/33 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabůvka, za účelem umístění, užívání a provozování zemního kabelového vedení
NNk pod názvem stavby „Ostrava-Hrabůvka 31133 MO O-Jih, DTS, NNk“ pro společnost ČEZ Distribuce, a.
s., IČO 24729035, se sídlem Děčín-Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za jednorázovou úplatu
500 Kč + zákoná sazba DPH.
Věcné  břemeno-služebnost  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  a  obsahem  věcného  břemene  je  povinnost
povinného  trpět  umístění,  udržování  a  provozování  zemního  kabelového  vedení  NNk  v  části  dotčeného
pozemku, a to vše v rozsahu daném geometrickým plánem
souhlasí

do doby geometrického zaměření,  nejdéle do 31.12.2020, uzavřít s vlastníkem stavby - společností ČEZ
Distribuce,  a.s.,  IČO  24729035,  Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  -
služebnosti, ve znění přílohy tohoto materiálu

7182/177  
2P

Investiční záměry - IZ č. 9/2018 - Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka; IZ č. 10/2018 - Parkoviště
na p. p. č. 433/33, k. ú. Hrabůvka

Rada městského obvodu

schvaluje

- IZ č. 9/2018 - Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka
- IZ č. 10/2018 - Parkoviště na p. p. č. 433/33, k. ú. Hrabůvka

dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zajistit zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky
Termín: 24. 08. 2018

7183/177  
3P

Zrušení zadávacího řízení (nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 115.17 Zpracování studie
pro akci  „Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu a v souladu s ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné
zakázce na služby VZ 115.17 Zpracování studie pro akci  „Rekonstrukce podchodu nám. Ostrava-Jih, pod ul.
Horní, Ostrava-Hrabůvka“ z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný
účastník zadávacího řízení
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a související se zrušením zadávacího řízení k této
nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ 115.17 Zpracování studie pro akci  „Rekonstrukce podchodu nám.
Ostrava-Jih, pod ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 31. 08. 2018

7184/177  
4P

Změna  zadávací  dokumentace  (nadlimitní  veřejná  zakázka  na  služby,  otevřené  řízení)  -  VZ
85.18  Zajištění  služby  kamerového monitoringu  ve  společných  prostorách  bytových  domů v
majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

bere na vědomí

změny zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby VZ
85.18  Zajištění  služby  kamerového  monitoringu  ve  společných  prostorách  bytových  domů  v  majetku
statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle přiložené důvodové zprávy
bere na vědomí

prodloužení lhůt  dle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

7185/177  
5P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 63.18 „Rekonstrukce
chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“

Rada městského obvodu
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rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na stavební práce
VZ 63.18 „Rekonstrukce  chodníku na ul.  Jubilejní v  Ostravě  - Hrabůvce“ a  o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným dodavatelem:
- SATES MORAVA spol.  s  r.o.,  Železničního  vojska  1386,  757 01 Valašské  Meziříčí,  IČO:  60775530,  za
nabídkovou cenu 1 520 259 Kč bez DPH, tj. 1 839 513 vč. DPH, a s lhůtou realizace díla 63 kalendářních dnů
od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na stavební práce
VZ 63.18 „Rekonstrukce chodníku na ul. Jubilejní v Ostravě - Hrabůvce“
Termín: 10. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 63.18 „Rekonstrukce  chodníku na  ul.  Jubilejní  v  Ostravě  -
Hrabůvce“
Termín: 31. 08. 2018

7186/177  
6P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Zřízení elektronického
požárního systému budovy  a  návazných  částí  u  objektu  Centrální  spisovny  Ostrava-Jih“  VZ
52.18

Rada městského obvodu

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 52.18 „Zřízení elektronického požárního systému budovy a návazných částí u objektu Centrální
spisovny Ostrava-Jih“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- CubeNet, s.r.o., se sídlem Zengrova 475/44, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25388207, za nabídkovou cenu
898 333 Kč bez DPH a lhůtou realizace 60 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 52.18 „Zřízení elektronického požárního systému
budovy a návazných částí u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“
Termín: 13. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ 52.18 „Zřízení  elektronického  požárního  systému budovy  a
návazných částí u objektu Centrální spisovny Ostrava-Jih“
Termín: 31. 08. 2018

7187/177  
7P

Námitky k rozhodnutí zadavatele o zrušení ZŘ od stěžovatele LUGAB s.r.o. a rozhodnutí o nich -
VZ 14.18 „Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích
svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih"

Rada městského obvodu

bere na vědomí

„Námitky  podle  §  241 zákona  ze  dne  25.07.2018“ obdržené  zadavatelem  dne  24.07.2018 k  Oznámení
rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 14.18
„Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy
městského obvodu Ostrava - Jih" podané stěžovatelem LUGAB s.r.o.,  Dělnická 324/35,  708 00 Ostrava -
Poruba, IČO: 25879944, a rozhodnutí o nich ze dne 25.07.2018

7188/177  
8P

Souhrnná zpráva (podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v DNS) - VZ 10.16 DNS
„Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih“

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zprávy o otevření, posouzení a o hodnocení nabídek k veřejným zakázkám zadávaným v DNS VZ 10.16
Dynamický nákupní systém „Provádění oprav ve volných bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu
Ostrava-Jih“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
za II. čtvrtletí roku 2018, a to:
- 112/2018 Oprava volného bytu č. 37, Jugoslávská 20/2777, Ostrava-Zábřeh a
- 114/2018 Oprava volného bytu č. 47, Pavlovova 71/1628, Ostrava-Zábřeh

7189/177  
9P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - VZ
42.18 „Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru  ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  u  podlimitní  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  VZ  42.18
„Bezbariérový přístup Domu služeb ul.  Horní 55,  Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo u této

about:blank

4 z 9 6.8.2018 7:35



podlimitní  veřejné  zakázky   s  vybraným  dodavatelem  DAV,  a.s.,  Zengrova  510/19,  703  00 Ostrava  –
Vítkovice, IČO: 00575381, za nabídkovou cenu 5 664 708,93 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace I. etapy 90
kalendářních dnů od zahájení díla a s lhůtou realizace II. etapy 21 kalendářních dnů na základě výzvy po
realizaci přípojky ČEZ a.s.
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce VZ 42.18 „Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 08. 2018
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 u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 42.18 „Bezbariérový přístup
Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 31. 08. 2018

7190/177  
10P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Parkoviště na
ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“  VZ 101.18

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  101.18
„Parkoviště na ul. Výškovická p.p.č. 793/281, k. ú. Výškovice u Ostravy“ dle ust. § 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. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
2. Ing.Vladislava Strnadlová, 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. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné  zakázky malého rozsahu VZ 101.18 a předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 30. 09. 2018

7191/177  
11P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - „Fitness zóna Výškovice“
 VZ 75.18

Rada městského obvodu

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 75.18 „Fitness zóna Výškovice“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem:
- MVEX stavby s.r.o., se sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČ: 03997286, za nabídkovou cenu 325 972,60
 Kč bez DPH a lhůtou realizace 20 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
připravit smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 75.18  „Fitness zóna Výškovice“
Termín: 13. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony
této veřejné zakázky na stavební práce VZ 75.18  „Fitness zóna Výškovice“
Termín: 31. 08. 2018

7192/177  
12P

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) -  „Vybudování
parkovacích stání na ul. Šeříková" VZ 102.18

about:blank
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Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  102.18
„Vybudování parkovacích stání na ul. Šeříková" dle ust. § 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. 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. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
2. Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
3. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb  

náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné  zakázky malého rozsahu VZ 102.18 a předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy u této veřejné zakázky
Termín: 30. 10. 2018

7193/177  
13

Uzavření  dodatku  č.  1  k  smlouvě  o  smlouvě  budoucí  a  smlouvě  o právu  provést  stavbu  č.
112/18/OBH

Rada městského obvodu

souhlasí

s postoupením  práv  ze  smlouvy  o smlouvě  budoucí  a  smlouvy  o  právu provést  stavbu č.  112/18/OBH
uzavřené dne 30.05.2018 na budoucí výpůjčku nebytových prostor o celkové výměře 57,12 m², v budově č.
p. 1718 jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. st. 2083 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad
Odrou, adresní místo Čujkovova 1718/29, Ostrava-Zábřeh, ze společnosti Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem
Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava Hulváky , IČO 26863901, na Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 28659392
rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést stavbu č. 112/18/OBH
uzavřené dne 30.05.2018 na budoucí výpůjčku nebytových prostor o celkové výměře 57,12 m², v budově č.
p. 1718 jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. st.  2083 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh nad
Odrou,  adresní místo  Čujkovova 1718/29,  Ostrava-Zábřeh,   kterým dojde s účinnosti od 01.01.2019 ke
změně stavebníka ze společnosti Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava
Hulváky, IČO 26863901, na Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory, IČO 28659392, v rozsahu dle předloženého návrhu, dle důvodové zprávy

7194/177  
14P

Rekonstrukce střechy na objektu Horní 55, Ostrava-Hrabůvka - Dodatek č. 1

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  agendové  číslo  S/0575/2018/INV  na  veřejnou  zakázku
"Rekonstrukce  střechy  na  objektu  Horní  55  Ostrava-Hrabůvka"   se  zhotovitelem  VDS,  spol.s.r.o.,  IČ
45194980, kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 46 591,38 Kč .bez DPH na částku 1
635  105,66  Kč  bez  DPH  a  kterým  se  upravuje  položkový  rozpočet  na  tuto  zakázku,  a  to  z  důvodu
neprovádění některých prací a z důvodu realizace nových prací.
ukládá

Ing. Stanislavu Šplíchalovi, vedoucímu investičního odboru
zabezpečit  všechny  potřebné úkoly  související  s uzavřením  Dodatku č.  1 k  SoD agendové  číslo  S/0575
/2018/INV
Termín: 16. 08. 2018

7195/177  
15P

Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičny ZŠ Mjr. Nováka, Ostrava-Hrabůvka, dodatek č. 2

Rada městského obvodu

bere na vědomí

about:blank
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informaci o neuzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, agendové číslo S/0126/2017/INV se zhotovitelem
SSK Stavby Ostrava s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 03467562.

7196/177  
16

Petice občanů za vykoupení HD Hlubina

Rada městského obvodu

bere na vědomí

petici občanů za vykoupení HD Hlubina a řešení bezpečnostní situace v jeho okolí
doporučuje

zastupitelstvu městského obvodu schválit text odpovědi na petici za vykoupení HD Hlubina dle předloženého
návrhu

7197/177  
17P

Námitky k rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o nich - VZ 15.18
Zimní  údržba  místních  komunikací  III.  a  IV.  třídy,  parkovišť  a  chodníků  na  území  MOb
Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK

Rada městského obvodu

bere na vědomí

„Námitky proti postupu zadavatele a rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 29.07.2018 k nadlimitní
veřejné zakázce na služby VZ 15.18 „Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků
na území MOb Ostrava-Jih v  letech 2018 – 2020 vč.  čištění MK" podané stěžovatelem VYKRUT zahradní
služby  a.s.,  Pavlovova  3048/40,  Zábřeh,  700 30 Ostrava,  IČO: 03921921,  zastoupeným Mgr.  Martinem
Horákem,  advokátem  advokátní  kanceláře  STRÁNSKÝ &  PARTNEŘI,  Jandova  8,  190 00 Praha  9,  IČO:
48191892 na základě plné moci ze dne 28.07.2018 a rozhodnutí o nich ze dne 31.07.2018

7198/177  
18P

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, zrušení 1., 3. a 4. dílčí části VZ (podlimitní veřejná
zakázka na  stavební  práce)  -  VZ 86.18  „Oprava  volných  prostor  v  objektu  Horní  1492/55,
Ostrava-Hrabůvka“

Rada městského obvodu

rozhodla

na  základě  zprávy  o  hodnocení  nabídek  a  dle  přiložené  důvodové  zprávy  tohoto  přínosu  o  vyloučení
účastníka  zadávacího  řízení  k  podlimitní  veřejné  zakázce  na  stavební  práce  VZ 86.18 „Oprava  volných
prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to:
- SDS Komplexní Stavby, s.r.o., Jiřího Herolda 1562/6, 700 30 Ostrava – Bělský Les, IČO: 28637232, z 4.
dílčí části této veřejné zakázky,
-  Ing.  Pekárek  -  stavební  společnost,  s.r.o.,  Gudrichova  2688/31,  746  01  Opava  -  Předměstí,  IČO:
63323524, z 1. a 3. dílčí části této veřejné zakázky,
- JaTu stavby s.r.o., Slévárenská 402/9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 06669476, z 2. dílčí části
této veřejné zakázky, a
- DAV,  a.s.,  Zengrova 510/19,  703 00 Ostrava - Vítkovice,  IČO: 00575381,  z 4.  dílčí  části  této  veřejné
zakázky
rozhodla

zrušit zadávací řízení k 1. dílčí části - 1. NP - herna, 3. dílčí části - 2. NP - fotolab a 4. dílčí části - 2. NP -
textil  k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce VZ 86.18 „Oprava volných prostor v objektu Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů
rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise  a dle přiložené důvodové zprávy tohoto přínosu o
výběru ekonomicky  nejvýhodnější  nabídky  u 2.  dílčí  části  -  1.  NP  -  železářství  této  podlimitní  veřejné
zakázky na stavební práce VZ 86.18 „Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“ a
o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Ing. Miroslavem Pytlem, Slavníkovců 470/13a, 709 00,
Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 18110592, za nabídkovou cenu 779 387,44 Kč bez DPH a s lhůtou realizace
39 kalendářních dnů od zahájení díla
ukládá

Ing. Blance Jaloviecové, vedoucí odboru BH
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 2. dílčí části této podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce VZ 86.18 „Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 10. 08. 2018
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy o dílo u 2. dílčí části této veřejné zakázky k podpisu starostovi městského obvodu a
zabezpečit všechny potřebné úkony u této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce VZ 86.18 „Oprava
volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“
Termín: 15. 09. 2018

7199/177  
19P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - VZ 61.18 „Dodávka kloubového
nakladače se třemi nástavbami“

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele u veřejné zakázky na dodávky VZ

about:blank
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61.18  „Dodávka  kloubového  nakladače  se  třemi  nástavbami“  a  o  uzavření  smlouvy  s  vybraným
dodavatelem:
- Roman Guichen, Ločenice 198, 374 01 Ločenice, IČO: 65027001, za nabídkovou cenu 983 000 Kč bez DPH
ukládá

Mgr. Danielovi Jeřábkovi, vedoucímu odboru dopravy a komunálních služeb
připravit návrh smlouvy s vybraným dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ 61.18
„Dodávka kloubového nakladače se třemi nástavbami“
Termín: 10. 08. 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 dodávky VZ 61.18 „Dodávka kloubového nakladače se třemi nástavbami“
Termín: 24. 08. 2018

about:blank
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