
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

USNESENÍ

Bc. Martin Bednář

starosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

Bc. František Dehner 

místostarosta
městského obvodu

Ostrava-Jih

z 82. schůze

Rady městského obvodu

Ostrava-Jih

která se konala 31. 8. 2016 11:00

(usn. č. 3291/82 - usn. č. 3294/82)

about:blank

1 z 6 31.8.2016 14:52



Přehled usnesení 82. schůze Rady městského obvodu, ze dne 31. 8. 2016 11:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3291/82 1. Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch (Ing. Adam Rykala, člen rady)

3292/82 2P. Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění pozd.
předpisů - "Dodávka 1 kusu víceúčel. zametacího stroje, dodávka 1 kusu samojízdného prac. stroje - nosiče
výměnných nástaveb a dodávka nástaveb" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3293/82 3P. Oznámení ZŘ  -  „Celoroční údržba veřejných a vyhrazených travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih
v letech 2017 - 2018“ (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3294/82 OR Jmenování členů sociální komise (RNDr. František Staněk, Ph.D. místostarosta)

about:blank
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3291/82  
1

Výzva objednatele k zahájení kosení travnatých ploch

Rada městského obvodu

rozhodla

dle odst. 2.2, odst. 2.2.1, písmene B) smlouvy o dílo na předmět smlouvy "Celoroční údržba veřejných a
vyhrazených  travnatých ploch  v  Městském  obvodu Ostrava-Jih  v  letech  2015-2016"  o  zahájení  kosení
travnatých ploch v Městském obvodu Ostrava-Jih, s přednostním kosením ŽŠ a MŠ

a pověřuje

starostu  Městského  obvodu Ostrava-Jih  k  podpisu  výzvy  o  zahájení  kosení  s  vybranými  uchazeči  této
veřejné zakázky

pověřuje

vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb Ing. et Ing. Jindřicha Haverlanda, Ph.D. , předáním výzvy
zhotovitelům

3292/82  
2P

Oznámení předběžných informací dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění
pozd. předpisů - "Dodávka 1 kusu víceúčel.  zametacího stroje, dodávka 1 kusu samojízdného
prac. stroje - nosiče výměnných nástaveb a dodávka nástaveb"

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 122.16 "Dodávka 1 kusu
víceúčelového  zametacího  stroje,  dodávka  1 kusu samojízdného  pracovního  stroje  -  nosiče  výměnných
nástaveb a dodávka nástaveb" dle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit   potřebné  úkony  nutné  ke  zveřejnění  oznámení  předběžných informací  veřejné  zakázky  VZ
122.16
Termín: 08. 09. 2016

3293/82  
3P

Oznámení  ZŘ  -   „Celoroční  údržba  veřejných  a  vyhrazených  travnatých  ploch  v  městském
obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2018“

Rada městského obvodu

rozhodla

o oznámení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 51.16 „Celoroční údržba veřejných a vyhrazených
travnatých ploch v městském obvodu Ostrava-Jih v letech 2017 - 2018“  v otevřeném řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v Informačním systému
veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie dle předloženého přínosu s úpravou smlouvy
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.  Bc.  Petr  Smoleň,  člen komise  pro  dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,  člen
zastupitelstva obvodu
4. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
5. Bc. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení obchodu a služeb odboru dopravy a komunálních služeb        

náhradníci členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise

1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
3. Ing. Karel Pražák, předseda komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistoty a pořádku, člen
zastupitelstva obvodu
4.  Karel  Gavenda,  člen  komise  pro  dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,  člen
zastupitelstva obvodu
5.  Tomáš  Gemela,  člen  komise  pro  dopravu,  parkovací  systémy,  komunální,  čistoty  a  pořádku,  člen
zastupitelstva obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony  této veřejné zakázky prostřednictvím administrátora eCENTRE, a.s.  a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku VZ 51.16
Termín: 31. 01. 2017

3294/82  
OR

Jmenování členů sociální komise

Rada městského obvodu
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jmenuje

Mgr. Hanu Štanglerovou a Mgr. Viktora Panušku členy sociální komise s účinností od 1. 9. 2016

about:blank
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about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava usnesení číslo 3039/75 - Dohoda o narovnání závazkových vztahů

Rada městského obvodu

rozhodla

rozhodla  uzavřít  dohodu  o  narovnání  závazkových  vztahů  mezi   Statutárním  městem  Ostrava,  IČ:
00845451,  Prokešovo náměstí  1803/8,  729 30 Ostrava  Městským obvodem Ostrava-Jih,  IČ:  00845451,
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a Milanem André, IČ: 15496228, se sídlem Rottrova 2801/2, 700 30,
Ostrava-Zábřeh, dle předloženého znění a dle přiložené důvodové zprávy.

about:blank
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