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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

z 80. schůze
Rady městského obvodu
Ostrava-Jih
která se konala 18. 8. 2016 09:00

(usn. č. 3227/80 - usn. č. 3233/80)

Bc. Martin Bednář

Věra Válková

starosta
městského obvodu
Ostrava-Jih

místostarostka
městského obvodu
Ostrava-Jih
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Přehled usnesení 80. schůze Rady městského obvodu, ze dne 18. 8. 2016 09:00
č. usn.

č.
m.

Název materiálu

3227/80 1.

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016 (Ing. Hana Tichánková,
místostarostka)

3228/80 2.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (Markéta Langrová,
člen rady)

3229/80 3.

Výpůjčka prostor - jídelny v objektu na ul. Odborářská 72, O.-Hrabůvka (Markéta Langrová, člen rady)

3230/80 4.

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo (Bc. Martin Bednář, starosta)

3231/80 5.

Doplnění návrhu programu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 1. 9. 2016
(Bc. Martin Bednář, starosta)

3232/80 6P.

Revokace usnesení č. 3196/79 ze dne 11. 8. 2016, Oznámení předběžných informací dle § 86 zák. č. 137/2006
Sb., o VZ, ve znění pozd. předpisů-Dodávka 1 kusu víceúčel. zam. str., dodávka 1 kusu samojízd.prac.
str.-nosiče výměn. nástav. a dod. nástaveb (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3233/80 7P.

Zrušení zadávacího řízení v rozsahu dílčí části 3) "Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových
košů" (VZ 46.16, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

19.8.2016 11:12

3z6

about:blank

3227/80
1

Návrh rozpočtového opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2016
Rada městského obvodu
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1149 o 2 700 tis. Kč
- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 1139 o 2 700 tis. Kč

3228/80
2

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí
Rada městského obvodu
souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV (NN) č. 16_SOP_02_4121213329 mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, IČ: 24729035 na odběrném místě Dr. Martínka 1611, Ostrava-Hrabůvka, číslo odběrného
místa 6230221 dle důvodové zprávy.
zmocňuje
starostu městského obvodu Bc. Martina Bednáře k podpisu smlouvy

3229/80
3

Výpůjčka prostor - jídelny v objektu na ul. Odborářská 72, O.-Hrabůvka
Rada městského obvodu
rozhodla
o výpůjčce prostor - jídelny v objektu č. p. 677, který je součástí pozemku p.č.st. 691/1 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Hrabůvka, na ul. Odborářská 72 v Ostravě-Hrabůvce, panu P. D., bytem Holasova
1132/12,Ostrava-Hrabůvka, za účelem cvičení seniorů s možností využití venkovních prvků, každou středu
od 08:45 - 09:45 hodin, na dobu určitou od 01.09.2016 do 30.06.2017, ve znění přílohy č. 2 tohoto
materiálu

3230/80
4

Svěření zabezpečování konkrétních úkolů členům rady - návrh pro zastupitelstvo
Rada městského obvodu
doporučuje
Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih:
zrušit ke dni 1. 9. 2016 usnesení č. 0201/5, ze dne 3. 9. 2015 a s účinností od 2. 9. 2016
svěřit starostovi, místostarostům a dalším členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:
1) starostovi Bc. Martinu Bednářovi na úsecích:
a) vnější a vnitřní kontrolní činnosti
b) zadávání veřejných zakázek
c) legislativní činnosti
d) správy informačního systému
e) obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
f) veřejného pořádku
g) vnitřních věcí státu
h) komunikace a vztahů s médii
2) místostarostce Věře Válkové na úsecích:
a) komunálních služeb
b) dopravy a silničního hospodářství
c) památkové péče
d) správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu
3) místostarostovi RNDr. Františku Staňkovi Ph.D. na úsecích:
a) sociální péče
b) sociálně právní ochrany dětí
4) místostarostce Ing. Haně Tichánkové na úsecích:
a) financí a rozpočtu
b) majetkových vztahů
5) místostarostovi Bc. Františku Dehnerovi na úseku:
a) investiční výstavby
6) člence rady pí Markétě Langrové na úsecích:
a) bytového hospodářství - správy DaBF
b) technického provozu a údržby majetku
7) členu rady Ing. Adamu Rykalovi na úsecích:
a) školství, kultury a tělovýchovy
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b) prevence kriminality
c) propagace a marketingu městského obvodu
d) ekonomického rozvoje
8) členu rady Ing. Otakaru Šimíkovi na úsecích:
a) stavebně správního řízení
b) životního prostředí
c) vodního hospodářství a ochrany vod
d) památkové péče
určit, že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarostka Věra Válková
stanovit, že v době nepřítomnosti starosty Bc. Martina Bednáře a místostarostky Věry Válkové, zastupující
starostu v době jeho nepřítomnosti, zastupuje starostu místostarostky a místostarostové v tomto pořadí:
a) RNDr. František Staněk Ph. D.
b) Ing. Hana Tichánková
c) Bc. František Dehner
rozhodnout zmocnit ve smyslu ustanovení § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupováním Statutárního
města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih v územních a stavebních řízeních člena rady, kterému bylo
svěřeno zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku stavebně správního řízení,
které s účinností od 1.8.2001 vykonává odbor výstavby a životního prostředí.
3231/80
5

Doplnění návrhu programu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat
dne 1. 9. 2016
Rada městského obvodu
doplňuje
návrh programu 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se bude konat dne 1. 9. 2016 od
13.00 hod., dle předloženého materiálu

3232/80
6P

Revokace usnesení č. 3196/79 ze dne 11. 8. 2016, Oznámení předběžných informací dle § 86
zák. č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozd. předpisů-Dodávka 1 kusu víceúčel. zam. str.,
dodávka 1 kusu samojízd.prac. str.-nosiče výměn. nástav. a dod. nástaveb
Rada městského obvodu
revokuje
své usnesení č. 3196/79 ze dne 11. 8. 2016 - Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006
Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd. předpisů - "Dodávka 1 kusu víceúčelového zametacího stroje,
dodávka 1 kusu samojízdného pracovního stroje - nosiče výměnných nástaveb a dodávka nástaveb"

3233/80
7P

Zrušení zadávacího řízení v rozsahu dílčí části 3) "Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z
odpadkových košů" (VZ 46.16, podlimitní veřejná zakázka na dodávky)
Rada městského obvodu
rozhodla
zrušit dílčí část 3) "Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z odpadkových košů" otevřeného zadávacího
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 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" dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť se v průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
k této veřejné zakázce pokračoval z důvodů uvedených v důvodové zprávě
ukládá
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na dodávky VZ 46.16 vyplývající z
usnesení
Termín: 26. 08. 2016
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Tiskové opravy
TO

Tisková oprava usnesení č. 3222/79 - Zpráva komise (VZ malého rozsahu) - „Zajištění skup.
výuky angl. a něm.jazyka a III. ročníku a udrž. kurzu znak. jazyka pro zaměstnance Stat. města
Ostrava zařazené do Úřadu měst. obvodu Ostrava-Jih“
Rada městského obvodu
rozhodla
na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 97.16 na služby „Zajištění skupinové výuky anglického a německého jazyka a III. ročníku a udržovacího
kurzu znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih“ o vyloučení uchazeče:
- Eddica spol. s r.o., sídlem Závodní 1245/91, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 25840231 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 97.16 na služby „Zajištění skupinové výuky anglického a německého jazyka a III. ročníku a udržovacího
kurzu znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih“ o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy k plnění předmětu veřejné
zakázky s vybraným uchazečem:
- ABC English s.r.o., sídlem Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 28605845, za
nabídkovou cenu Kč 207.090,00 bez DPH, tj. Kč 250.578,90 vč.DPH
a jako druhým v pořadí s uchazečem
- Cloverleaf Limited s.r.o., sídlem Puchmajerova 489/7, 702 00 Ostrava, IČ: 26829509, za nabídkovou cenu
Kč 237.276,00 bez DPH, tj. Kč 237.276,00 vč.DPH
ukládá
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu
připravit návrh smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 97.16 „Zajištění skupinové výuky
anglického a německého jazyka a III. ročníku a udržovacího kurzu znakového jazyka pro zaměstnance
Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 19. 08. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku malého rozsahu
VZ 97.16 „Zajištění skupinové výuky anglického a německého jazyka a III. ročníku a udržovacího kurzu
znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih“
Termín: 26. 08. 2016
Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
veřejné zakázky VZ 97.16 „Zajištění skupinové výuky anglického a německého jazyka a III. ročníku a
udržovacího kurzu znakového jazyka pro zaměstnance Statutárního města Ostrava zařazené do Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih“
Termín: 09. 09. 2016
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