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Přehled usnesení 67. schůze Rady městského obvodu, ze dne 13. 5. 2016 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

2660/67 1. Pronájem části prostor obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih (Markéta Langrová, člen rady)

2661/67 2. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2016/2018 určený pro zóny číslo 1,2,4,5 - návrh
(Věra Válková, místostarostka)

2662/67 3P. Oznámení ZŘ  -  „Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu samojízdného pracovního stroje –
nosiče výměnných nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů“ (Bc. Kateřina
Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

2663/67 4P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - Zajištění přepravy dětí z mateřských škol
zřízených obvodem Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)
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2660/67  
1

Pronájem části prostor obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

o pronájmu prostor vstupní haly a levé šatny, vč. sociálního zázemí v objektu obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih
 na ul. Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka o výměře 225,02  m2  formou krátkodobých pronájmů společnosti
eCentre, a.s.,  IČ: 27149862, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00, Praha 7  za účelem zřízení kontaktního
místa s výší nájemného 100,- Kč/hod. plus platná sazba DPH dle důvodové zprávy.

2661/67  
2

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2016/2018 určený pro zóny číslo
1,2,4,5 - návrh

Rada městského obvodu

souhlasí

s návrhem plánu zimní údržby místních komunikací a chodníků na období 2016/2018 určený pro zóny číslo
1,2,4,5

2662/67  
3P

Oznámení  ZŘ   -   „Dodávka  1  kusu  víceúčelového  zametacího stroje,  1  kusu  samojízdného
pracovního stroje – nosiče výměnných nástaveb s nástavbami a 1 kusu stroje na svoz odpadků z
odpadkových košů“

Rada městského obvodu

rozhodla

o zadání podlimitní veřejné zakázky  VZ 46.16  „Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje, 1 kusu
samojízdného  pracovního  stroje  –  nosiče  výměnných  nástaveb  s  nástavbami  a  1  kusu stroje  na  svoz
odpadků z odpadkových košů“ v otevřeném zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi ve složení

1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb3.
4. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava - Jih, p.o.
5. Bc. Petr Smoleň, člen komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku, zastupitel
obvodu    

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise

1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. JUDr. Petr Holášek, vedoucí odboru právního
4. Ing. Jiří Fiala, odbor dopravy a komunálních služeb
5.  Ing.  Karel  Pražák,  předseda komise pro dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,
zastupitel obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na
uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku VZ 46.16
Termín: 19. 09. 2016

2663/67  
4P

Zpráva  komise  (veřejná  zakázka  malého  rozsahu  na  služby)  -  Zajištění  přepravy  dětí  z
mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na služby VZ 55.16 "Zajištění přepravy
dětí z mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih" a o uzavření rámcové smlouvy na zajištění přepravy
dětí z mateřských škol s vybraným uchazečem:
- ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 25827405, za nabídkovou cenu
za 1 ujetý km do vybraného cíle a zpět autobusem Kč 32,00 bez DPH/km, tj.  Kč 38,72 vč. DPH/km, za
nabídkovou cenu za 1 ujetý km do vybraného cíle a zpět mikrobusem Kč 32,00 bez DPH/km, tj. Kč 38,72 vč.
DPH/km a za nabídkovou cenu za hodinu (60 minut) čekání Kč 140,00 bez DPH/hod.,  tj.  Kč 169,40 vč.
DPH/hod.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné  zakázky  na  služby  VZ  55.16  "Zajištění  přepravy  dětí  z  mateřských  škol  zřízených  obvodem
Ostrava-Jih"
Termín: 30. 06. 2016
Ing. Milanu Stochovi, ved.odboru strat.rozvoje,vztahů s veřej.,škol.a kul.

about:blank

3 z 6 16.5.2016 8:24



připravit  návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na  realizaci  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 55.16
"Zajištění přepravy dětí z mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 20. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy  s vybraným  uchazečem  na  realizaci  této  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 55.16
"Zajištění přepravy dětí z mateřských škol zřízených obvodem Ostrava-Jih"
Termín: 27. 05. 2016
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Tiskové opravy

about:blank
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TO Tisková oprava k usnesení č.  2508/64 ze dne 21.04.2016 -  Ukončení nájmu bytu  dohodou,
zajištění  náhradního  bytu,  uzavření  smlouvy  o  ubytování,  podání  výpovědi  z  nájmu  bytu,
pronájem bytu určeného pro soc. potřeby

Rada městského obvodu

rozhodla

IV.

o podání výpovědi z nájmu bytu podle ust. § 2291 odst. 1, 2 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy

N. M., Mňukova 24/3022 a N. M., (trvale bytem Čujkovova 36/1739, Ostrava-Zábřeh) Mňukova 24/3022, č.
b. 9
F. Z., Svornosti 7/2368, č. b. 3

TO Tisková oprava usnesení č. 2645/65 z 2. 5. 2016 - Zpráva komise - Výměna stávajících měřičů
tepla za měřidla s  rádiovým přenosem a stávaj.  vodoměrů TUV a SV za měřidla s  rádiovým
přenosem v byt. domech O.-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto přínosu u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 24.16 "Výměna stávajících měřičů tepla za
měřidla  s  rádiovým  přenosem  a  stávajících  vodoměrů TUV a  SV  za  měřidla  s  rádiovým  přenosem  v
bytových domech Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- ista  Česká  republika  s.r.o.,  Jeremiášova 947,  155 00 Praha 5 - Stodůlky,  IČO: 61056758,  z důvodů
uvedených v předložené důvodové zprávě
rozhodla

na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy
tohoto  přínosu  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  na  veřejnou  zakázku  na  dodávky  VZ  24.16  "Výměna
stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih" a o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a
rozúčtovací službě s vybraným uchazečem:
-ULIMEX,  spol.   r.o.,  se  sídlem  Za  Válcovnou  1050/1,  400  01  Ústí  nad  Labem,  IČO:  14864878,  za
nabídkovou cenu Kč 1.279.087,00 bez DPH, tj.  Kč 1.470.950,05 vč.  DPH, za nabídkovou cenu servisních
služeb Kč 107.550,10 bez DPH,  tj.  Kč 130.135,62 vč.  DPH,  tj.  jednotkových cen uvedených v  čl.  VIII.
Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě, a s lhůtou realizace 45 kalendářních dnů, a
-  jako  druhým  v  pořadí  s  uchazečem  THERA  Energo,  spol.  s  r.o.,  Komárovská  466/16,  617  00
Brno-Komárov, IČO: 29241588, za nabídkovou cenu Kč 1.355.282,00 bez DPH, tj. Kč 1.558.574 vč. DPH, za
nabídkovou cenu servisních služeb Kč 85.753,00 bez DPH, tj. Kč 99.898,00 vč. DPH, tj. jednotkových cen
uvedených v čl. VIII. Smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě, a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smouvy o dílo a smlouvy o odečítačí a rozúčtovací službě k podpisu starostovi městského
obvodu  a  zabezpečit  všechny  potřebné  úkony  této  veřejné  zakázky  na  dodávky  VZ  24.16  "Výměna
stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s
rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 17. 06. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné zakázky na dodávky VZ
24.16 "Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a stávajících vodoměrů TUV a SV
za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 20. 05. 2016
Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
připravit návrh smlouvy o odečítačí a rozúčtovací službě s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné
zakázky  na  dodávky  VZ  24.16  "Výměna  stávajících  měřičů  tepla  za  měřidla  s  rádiovým  přenosem  a
stávajících vodoměrů TUV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih"
Termín: 20. 05. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě s vybraným uchazečem na realizaci
této  veřejné  zakázky  na  dodávky  VZ 24.16 "Výměna  stávajících  měřičů  tepla  za  měřidla  s  rádiovým
přenosem  a  stávajících  vodoměrů  TUV  a  SV  za  měřidla  s  rádiovým  přenosem  v  bytových  domech
Ostrava-Jih"
Termín: 27. 05. 2016
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