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Přehled usnesení 28. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 7. 2015 08:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

1084/28 1. Svěření pravomoci k podepisování žádostí o povolení kácení dřevin za vlastníka pozemků ÚMOb O-Jih (Věra
Válková, místostarostka)

1085/28 2P. Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina (Bc. František Dehner, místostarosta)

1086/28 3P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění revizí elektroinstalace ve
společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih (Bc.
Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd. veřejných zakázek)

1087/28 4P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v
bytových domech v majetku SMO svěř. MObv Ostrava-Jih (Bc. Renáta Rárová, pověřená zastup. ved. odd.
veřejných zakázek)

1088/28 5. Odvolání a jmenování ředitele MSOJ, vyhlášení výběrového řízení (Markéta Langrová, člen rady)

1089/28 6. Trestní oznámení na neznámého pachatele (Bc. Martin Bednář, starosta)

about:blank
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1084/28  
1

Svěření pravomoci k podepisování žádostí o povolení kácení dřevin za vlastníka pozemků ÚMOb
O-Jih

Rada městského obvodu

svěřuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
právo podepisovat žádosti o povolení kácení dřevin, oznámení o kácení a závazná stanoviska k zásahům do
významných krajinných prvků, vč. nezbytných úkonů ve správních řízeních týkajících se zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
S účinností od 1.8. 2015.

zmocňuje podle ust. § 33, odst. 2c, zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění

Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb, k podpisu žádostí o
povolení kácení dřevin, oznámení o kácení a závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných
prvků, vč. nezbytných úkonů ve správních řízeních týkajících se zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

1085/28  
2P

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 ze dne 3. 2. 2015 se zhotovitelem INTOZA
s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky na realizaci VZ 76.14 na stavbu „Zateplení
ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"  v důsledku skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a
změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací
nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje
položkový rozpočet na tuto zakázku a zvyšuje se konečná cena  díla  31.985.062,- Kč bez DPH na tuto
zakázku o částku 537.843,- Kč bez DPH na částku 32.522.905,- Kč bez DPH.
bere na vědomí

zvýšení částky DPH o 112.947,- Kč na 6.829.810,- Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění.
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č.
4/034/039/2014 na realizaci „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina"
Termín: 07. 08. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 na výše uvedenou zakázku.
Termín: 31. 07. 2015

1086/28  
3P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění revizí elektroinstalace
ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava
- Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu   VZ 66.15 na služby  "Provádění
revizí elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému
obvodu Ostrava - Jih" dle  § 18 odst.  5  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a  oddílu  B  části  II. Zásad  pro zadávání veřejných zakázek Statutárního   města
Ostravy,  Městského obvodu Ostrava-Jih,  jím  zřízených příspěvkových organizací  a ovládaných
 podnikatelů,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Renáta Rárová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu

hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
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1.Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
ukládá

Bc. Renátě Rárové, pověřené zastup. ved. odd. veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 66.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 31. 08. 2015

1087/28  
4P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Provádění revizí a kontrol
plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěř. MObv Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 37.15 na služby "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Ing. Zdeněk Bajer, s místem podnikání Severní 626, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 18452426,
- Ing. Monika Novosadová, s místem podnikání Valova 707/25, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 49576372,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto přínosu
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 37.15 na služby "Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih" o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření rámcové smlouvy:

- s vybraným uchazečem Zdeněk Hybner, s místem podnikání Hlavní třída 867/28, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ: 15495809, za nabídkovou cenu Kč 665.013,00 bez DPH, a jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1
rámcové smlouvy

- jako druhým v pořadí s uchazečem EV - servis s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava-
Martinov, IČ: 60318457, za nabídkovou cenu Kč 839.840,00 bez DPH, a jednotkové ceny uvedené v Příloze
č. 1 rámcové smlouvy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh rámcové smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění revizí a kontrol
plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih"
Termín: 31. 07. 2015
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
prověřit návrh rámcové smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provádění
revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih" a předat jej k podpisu starostovi městského obvodu
Termín: 07. 08. 2015

1088/28  
5

Odvolání a jmenování ředitele MSOJ, vyhlášení výběrového řízení

Rada městského obvodu

odvolává

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
s Článkem 7, odst. 8, písm b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 (Statut města Ostravy), ve znění
pozdějších změn a doplňků, podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, z funkce ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem Provaznická
1244/62, Ostrava, IČ 66739331, Ing. Jiřího Hrabinu, ke dni 14. 7. 2015.
jmenuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
s Článkem 7, odst. 8, písm b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014 (Statut města Ostravy), ve znění
pozdějších změn a doplňků, podle § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, do funkce ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem
Provaznická 1244/62, Ostrava, IČ 66739331, s účinností od 15. 7. 2015 Ing. Daniela Foltýnka, a to na dobu
určitou do doby jmenování nového ředitele uvedené příspěvkové organizace vzešlého z výběrového řízení,
nejdéle však do 31. 12. 2015,
vyhlašuje

výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih, se sídlem
Provaznická 1244/62, Ostrava, IČ 66739331, dle předloženého návrhu.
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
zajistit zveřejnění vyhlášeného výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Majetková správa
Ostrava-Jih
Termín: 14. 07. 2015

1089/28  
6

Trestní oznámení na neznámého pachatele

Rada městského obvodu

rozhodla

about:blank
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podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu porušení
povinnosti při správě cizího majetku a dalších trestných činů dle předložených návrhů,
zmocňuje

Mgr. Romana Klimuse, advokáta ve společnosti KLIMUS & PARTNERS s.r.o., aby statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih při podání těchto trestních oznámení a na jejich základě vedených trestních
řízeních zastupoval.

about:blank
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