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Usnesení 
2. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 20.09.2018 

  

čís. 7440/RMObM-JIH/1418/2 
- 

7443/RMObM-JIH/1418/2 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Věra Válková 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 20.09.2018 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

7440/RMObM-JIH/1418/2 ODK/RMOb/00
02/18 

Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání 
veřejných zakázek 

7441/RMObM-JIH/1418/2 ODK/RMOb/00
01/18 

Výzva objednatele k zahájení V. pokosu travnatých 
ploch 

7442/RMObM-JIH/1418/2 OVZ/RMOb/00
19/18 

Oznámení o zahájení ZŘ (nadlimitní veřejná 
zakázka na služby) - VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve 
společných prostorách bytových domů v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

7443/RMObM-JIH/1418/2 INV/RMOb/001
3/18 

Parkoviště ul. Na Výspě, Ostrava-Jih, parcela č. 
793/314, k. ú. Výškovice u Ostravy - Dohoda o 
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění 
přeložky zařízení distribuční soustavy 
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(zn. předkl.) 

ODK/RMOb/0002/18 
Schválení výjimky ze Zásad pro zadávání ve řejných zakázek 
  
Usnesení číslo: 7440/RMObM-JIH/1418/2 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla  
  o udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města 

Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
  
 
  
(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0001/18 
Výzva objednatele k zahájení V. pokosu travnatých p loch 
  
Usnesení číslo: 7441/RMObM-JIH/1418/2 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla  
  o zahájení V. kosení travnatých ploch dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
 
 
  
(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0019/18 
Oznámení o zahájení Z Ř (nadlimitní ve řejná zakázka na služby) - VZ 
72.18 „Zajišt ění úklidu ve spole čných prostorách bytových dom ů v 
majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 7442/RMObM-JIH/1418/2 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) rozhodla  
  o zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 72.18 „Zajištění úklidu ve 

společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
části III. Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, 
městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění 
pozdějších změn 

  
2) jmenuje  
  komisi pro otevírání obálek s nabídkami 

- členové: 
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1. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
2. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
2. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 hodnotící komisi ve složení: 

- členové 
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu 
2. Věra Válková, místostarostka obvodu 
3. Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
4. Zuzana Čečotová, DiS., odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu 
3. Ing. Marcela Grygarová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
4. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství 
5. Bc. Jakub Káňa, odbor právní 

  
3) ukládá  
  zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 

72.18 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u 
jednotlivých částí této nadlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 18.01.2019 
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 
  
(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0013/18 
Parkovišt ě ul. Na Výsp ě, Ostrava- Jih, parcela č. 793/314, k. ú. Výškovice 
u Ostravy - Dohoda o ukon čení smlouvy o budoucí smlouv ě o zajišt ění 
přeložky za řízení distribu ční soustavy 
  
Usnesení číslo: 7443/RMObM-JIH/1418/2 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
 
1) revokuje  
  své usnesení č. 6824/167 ze dne 24.05.2018 
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2) rozhodla  
  o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky 

zařízení distribuční soustavy č. Z_S14_12_8120058788 pro zpracování projektové 
dokumentace na akci Parkoviště, ul. Na Výspě, Ostrava-Jih dle přiloženého návrhu 

  
3) ukládá  
  zabezpečit všechny potřebné úkoly souvísející s uzavřením  dohody 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 10.10.2018 
 vedoucí odboru investičního 
 
 


