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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 42. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 29. 10. 2015 12:00

(usn. č. 1655/42 - usn. č. 1664/42)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 42. schůze Rady městského obvodu, ze dne 29. 10. 2015 12:00
č. usn.
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č.
m.

Název materiálu

1655/42 1.

otevřený dopis starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih (Bc. Martin Bednář, starosta)

1656/42 2.

Podání trestního oznámení (Bc. Martin Bednář, starosta)

1657/42 3.

Trestní oznámení P. M. (Bc. Martin Bednář, starosta)

1658/42 4.

VZ 29.15 "Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A,
UV11-A" (Markéta Langrová, člen rady)

1659/42 5P.

Investiční záměry na zpracování projektových dokumentací (Markéta Langrová, člen rady)

1660/42 6P.

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih (Ing. Adam Rykala, člen rady)

1661/42 7.

Rozhodnutí o návrhu na kompromisní řešení soudního sporu se společností BYSTROŇ Group a.s. (Bc. Martin
Bednář, starosta)

1662/42 8.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih (Věra Válková, místostarostka)

1663/42 9P.

Varianty (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Nákup myček pro příspěvkové organizace zřízené
obvodem Ostrava-Jih" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

1664/42 OR

Jmenování člena komise kulturní a školské (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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1655/42
1

otevřený dopis starostovi Městského obvodu Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
bere na vědomí
otevřený dopis adresovaný starostovi Bc. Martinu Bednářovi

1656/42
2

Podání trestního oznámení
Rada městského obvodu
rozhodla
podat trestní oznámení na neznámého pachatele dle přiloženého návrhu,
zmocňuje
Mgr. Romana Klimuse, advokáta ve společnosti KLIMUS & PARTNERS s.r.o., aby Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih při podání tohoto trestního oznámení a na jeho základě vedeného trestního
řízení zastupoval.

1657/42
3

Trestní oznámení P. M.
Rada městského obvodu
rozhodla
podat trestní oznámení na pí. M. P., bytem 700 30 Ostrava, pro podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného užití cizí věci podle ust. § 207 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném
znění a pokusu přečinu podvodu dle §209 odst. 1, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném
znění.

1658/42
4

VZ 29.15 "Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh, pavilony ŠM-1,
K2Z-A, UV11-A"
Rada městského obvodu
bere na vědomí
změnu financování VZ 29.15 "Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh, pavilony
ŠM-1, K2Z-A, UV11-A" v rámci rozpočtových výdajů ORJ 06, a to z § 3613 na § 6171 dle důvodové zprávy.

1659/42
5P

Investiční záměry na zpracování projektových dokumentací
Rada městského obvodu
schvaluje
investiční záměry na zpracování projektových dokumentací:
- Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava - zábřeh,
- Zateplení obvodového pláště domu vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu
Čujkovova 31, Ostrava - Zábřeh,
dle důvodové zprávy.

1660/42
6P

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava,
Městským obvodem Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem
Ostrava-Jih v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu se
"Zásadami pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního
příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Ostrava, Městským
obvodem Ostrava-Jih", dle důvodové zprávy.

1661/42
7

Rozhodnutí o návrhu na kompromisní řešení soudního sporu se společností BYSTROŇ Group a.s.
Rada městského obvodu
stahuje
z jednání rady materiál č. 7, týkající se Rozhodnutí o návrhu na kompromisní řešení soudního sporu se
společností BYSTROŇ Group a.s.

1662/42
8

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih
Rada městského obvodu
souhlasí
se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Techniské služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace,
se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 66739331 dle návrhu uvedeného v příloze tohoto
materiálu a
doporučuje
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zastupitelstvu městského obvodu schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Techniské služby
Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 66739331
dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu.
1663/42
9P

Varianty (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - "Nákup myček pro příspěvkové
organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih"
Rada městského obvodu
rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 46.15 na dodávky "Nákup myček
pro příspěvkové organizace zřízené obvodem Ostrava-Jih" dle § 12 odst. 3 v návaznosti na ust. § 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. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Dana Čechalová, oddělení veřejných zakázek
náhradníci členů:
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. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Markéta Langrová, členka rady obvodu
3. Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA, vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a
kultury
náhradnici členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu VZ 46.15 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 10. 12. 2015

1664/42
OR

Jmenování člena komise kulturní a školské
Rada městského obvodu
jmenuje
paní Alexandru Uherkovou členkou komise kulturní a školské s účinností od 29. 10. 2015
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