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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 37. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 14. 9. 2015 09:00

(usn. č. 1391/37 - usn. č. 1399/37)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 37. schůze Rady městského obvodu, ze dne 14. 9. 2015 09:00
č. usn.

2z6

č.
m.

Název materiálu

1391/37 1.

Revokace části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1243/31 ze dne 13.08.2015
(Prominutí poplatku a úroku z prodlení) (Markéta Langrová, člen rady)

1392/37 2P.

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provedení oprav ve volných bytech
Městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1393/37 3P.

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči druhému v
pořadí (OZŘ, nadlimitní VZ na dodávky) - Přírodovědné učebny (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

1394/37 4P.

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči druhému v
pořadí (OZŘ, nadlimitní VZ na dodávky) - Učebny fyziky a chemie (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

1395/37 5P.

Varianty - uplatnění nebo neuplatn. práva z bank. záruky, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči
druhému v pořadí (otevř. řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - Rekonstrukce byt. domů Jubil. kolonie v
O.-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1396/37 6P.

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

1397/37 7P.

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního hřiště v zahradě
MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1398/37 8.

Rozhodnutí o odvolání ve věci sporu se společností BYSTROŇ Group a.s. (Bc. Martin Bednář, starosta)

1399/37 OR

Informativní zpráva předsedy kontrolního výboru (Martin Mařák, předseda kontrolního výboru)
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1391/37
1

Revokace části usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1243/31 ze dne 13.08.2015
(Prominutí poplatku a úroku z prodlení)
Rada městského obvodu
zrušuje
část usnesení č.1243/31 ze dne 13.08.2015, kterým rozhodla o prominutí poplatku a úroku z prodlení ve
znění:
- p. J. L. a pí J. L., za byt na ul. Volgogradská 2398/98, Ostrava-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 3.071 Kč a 0% z
částky 729 Kč,
- pí I. S., za byt na ul. Jubilejní 254/8, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 19.068 Kč, tj. 17.161 Kč, a
to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 1.907 Kč) ve stanovené lhůtě
90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu a 0% z částky 811 Kč,
- p. A. H. a pí J. H., za byt na ul. Jižní 2251/9, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 11.653 Kč, tj. 10.488
Kč, a to za podmínky, že dlužníci uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 1.165 Kč) ve stanovené
lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu,
dle důvodové zprávy
rozhodla
o prominutí poplatku a úroku z prodlení
- pí I. S., za byt na ul. Jubilejní 254/8, Ostrava-Hrabůvka, ve výši 90% z částky 13.585 Kč, tj. 12.227 Kč, a
to za podmínky, že dlužník uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 1.358 Kč) ve stanovené lhůtě
90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu a 0% z částky 811 Kč,
- p. A. H. a pí J. H., za byt na ul. Jižní 2251/9, Ostrava-Zábřeh, ve výši 90% z částky 6.781 Kč, tj. 6.103
Kč, a to za podmínky, že dlužníci uhradí zbývající neprominutou část dluhu (ve výši 678 Kč) ve stanovené
lhůtě 90 kalendářních dní ode dne uzavření dohody o částečném prominutí dluhu,
dle důvodové zprávy

1392/37
2P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Provedení oprav ve
volných bytech Městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 88.15 na stavební práce "Provedení
oprav ve volných bytech Městského 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. Irena Peterová, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Monika Decková, DiS., odbor investiční
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
1. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
- hodnotící komisi
členové:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
náhradníci členů:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Nogová, odbor investiční
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 88.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 12. 11. 2015
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1393/37
3P

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči
druhému v pořadí (OZŘ, nadlimitní VZ na dodávky) - Přírodovědné učebny
Rada městského obvodu
rozhodla
o připadnutí poskytnuté peněžní jistoty ve výši Kč 10.000,00 zadavateli v souladu s ust. § 67 odst. 7
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že vybraný
uchazeč Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
26843935, dne 10. 9. 2015 odstoupil od realizace zakázky, čímž odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu o
dílo podle § 82 odst. 4 zákona u dílč části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika VZ 51.15 "Přírodovědné
učebny"
rozhodla
zaslat výzvu k řádné součinnosti k uzavření smlouvy uchazeči amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12,
711 00 Ostrava-Koblov, IČ: 25904540, který se umístil jako druhý v pořadí dle usnesení rady obvodu č.
1295/31 ze dne 13. 8. 2015 a tiskové opravy k tomuto usnesení ze dne 27. 8. 2015, za nabídkovou cenu
Kč 629.100,00 bez DPH
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 51.15 vyplývající z usnesení
Termín: 30. 09. 2015

1394/37
4P

Varianty - připadnutí nebo nepřipadnutí jistoty, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti uchazeči
druhému v pořadí (OZŘ, nadlimitní VZ na dodávky) - Učebny fyziky a chemie
Rada městského obvodu
rozhodla
o připadnutí poskytnuté peněžní jistoty ve výši Kč 20.000,00 zadavateli v souladu s ust. § 67 odst. 7
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že vybraný
uchazeč Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
26843935, dne 10. 9. 2015 odstoupil od realizace zakázky, čímž odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu o
dílo podle § 82 odst. 4 zákona u dílč části 2. - ostatní, části A - výpočetní technika VZ 52.15 "Učebny fyziky
a chemie"
rozhodla
zaslat výzvu k řádné součinnosti k uzavření smlouvy uchazeči amethyst.cz, s.r.o., se sídlem Lámař 41/12,
711 00 Ostrava-Koblov, IČ: 25904540, který se umístil jako druhý v pořadí dle usnesení rady obvodu č.
1296/31 ze dne 13. 8. 2015 a tiskové opravy k tomuto usnesení ze dne 27. 8. 2015, za nabídkovou cenu
Kč 1.549.300,00 bez DPH
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné zakázky VZ 52.15 vyplývající z usnesení
Termín: 30. 09. 2015

1395/37
5P

Varianty - uplatnění nebo neuplatn. práva z bank. záruky, zrušení ZŘ nebo výzva k součinnosti
uchazeči druhému v pořadí (otevř. řízení, podlimitní VZ na stavební práce) - Rekonstrukce byt.
domů Jubil. kolonie v O.-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15
Rada městského obvodu
rozhodla
o uplatnění práva zadavatele na plnění z bankovní záruky dle Záruční listiny č. 18/15/600 ze dne 19. 5.
2015 vč. Dodatku č. 1 k Záruční listině č. 18/15/600 ze dne 26. 8. 2015, vystavených Oberbank AG
pobočka Česká republika, ve výši Kč 300.000,00 v souladu s ust. § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že vybraný uchazeč Stavby COMPLET
Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156, doručil zadavateli
Odstoupení z výběrového řízení dne 4. 9. 2015, čímž odmítl poskytnout řádnou součinnost potřebnou k
uzavření smlouvy a odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu o dílo podle § 82 odst. 4 zákona u VZ 8.15
"Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15"
rozhodla
zaslat výzvu k řádné součinnosti k uzavření smlouvy uchazeči MH - STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506, který se umístil jako druhý v pořadí dle usnesení rady obvodu č.
1280/31 ze dne 13. 8. 2015, za nabídkovou cenu Kč 15.344.190,00 bez DPH, a s lhůtou realizace 140
kalendářních dnů, u podlimitní veřejné zakázky VZ 8.15 na stavební práce "Rekonstrukce bytových domů
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce, VII. etapa, Edisonova 15"
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 8.15 vyplývající z usnesení
Termín: 30. 09. 2015

1396/37
6P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice
Rada městského obvodu
rozhodla
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zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku VZ 77.15 na dodávky "Rekonstrukce
vzduchotechniky ŠK MŠ Staňkova 33, Ostrava-Výškovice“ dle § 25 v návaznosti na ust. § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a části III. Zásad pro zadávání
veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, ve znění pozdějších změn,
zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr
5. Ing. Milan Stoch, Ph.D. MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. RNDr. František Staněk, Ph.D., místostarosta obvodu
3. Ing. Miroslav Paul, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Eva Janáčová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky VZ 77.15 a předložit zprávu hodnotící
komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 10. 12. 2015
1397/37
7P

Zrušení VZ (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování dopravního hřiště
v zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 73.15 na stavební práce "Vybudování dopravního hřiště v
zahradě MŠ F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina" z důvodu, že zadavatel do konce lhůty pro podání
nabídek obdržel pouze 1 nabídku uchazeče Moravia Trend s.r.o., která v plném rozsahu nesplnila zadávací
podmínky a nevyhověla požadavkům zadavatele, kdy bylo zjištěno, že uchazeč v harmonogramu prací
neuvedl dobu potřebnou na předání díla v délce 5 pracovních dnů, do celkové nabídkové ceny nezahrnul
vedlejší rozpočtové náklady dle jednotlivých rozpočtů ve výši Kč 16.153,43 bez DPH
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky VZ 73.15 vyplývající z usnesení
Termín: 30. 09. 2015

1398/37
8

Rozhodnutí o odvolání ve věci sporu se společností BYSTROŇ Group a.s.
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 8, týkající se rozhodnutí o odvolání ve věci sporu se společností BYSTROŇ Group
a.s..
ukládá
právnímu odboru vyžádat si stanovisko AK KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

1399/37
OR

Informativní zpráva předsedy kontrolního výboru
Rada městského obvodu
bere na vědomí
informativní zprávu předsedy kontrolního výboru pana Martina Mařáka ve věci podchodů a ukládá právnímu
odboru zajistit práva a povinnosti městského obvodu ve věci Stavební úpravy podchodu "Venuše"
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