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Přehled usnesení 84. schůze Rady městského obvodu, ze dne 22. 9. 2016 09:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

3380/84 1P. Revokace usnesení č. 3354/83 ze dne 15. 9. 2016, Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná
zakázka na služby)  - Pasportizace chodníků městského obvodu Ostrava - Jih (Bc. Kateřina Gemrotová,
vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3381/84 2P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Pasportizace chodníků
městského obvodu Ostrava - Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3382/84 3P. Vyloučení uchazeče, zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup
interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení
veřejných zakázek)

3383/84 4P. Výběr nejvhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) - Zpracování projektové dokumentace na
"Revitalizace rybníků ve Výškovicích" (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3384/84 5P. Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 124.16 Elektronický nástroj pro zadávání a
evidenci veřejných zakázek (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3385/84 6P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka 1 kusu stroje na svoz odpadků z
odpadkových košů (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3386/84 7. Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů - úprava Pravidel (Bc. Martin Bednář, starosta, RNDr. František Staněk,
Ph.D. místostarosta)

3387/84 8P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava fasády objektu A. Kučery
1581/1, Ostrava - Hrabůvka, VZ 152.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3388/84 9P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování kanalizační přípojky pro
budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh  VZ 151.16 (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí
oddělení veřejných zakázek)

3389/84 10P. Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) - Revitalizace
fotbalového areálu Klegova (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3390/84 11P. Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup interaktivních tabulí do mateřských
škol obvodu Ostrava-Jih (Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

3391/84 12P. Veřejná zakázka "Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"
(Markéta Langrová, člen rady)

3392/84 OR Ukládací část tajemníkovi úřadu (Ing. Adam Rykala, člen rady)
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3380/84  
1P

Revokace  usnesení  č.  3354/83  ze  dne  15.  9.  2016,  Výzva (zjednodušené  podlimitní  řízení,
podlimitní veřejná zakázka na služby)  - Pasportizace chodníků městského obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

revokuje

své  usnesení  č.  3354/83 ze  dne  15.  9.  2016 Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná
zakázka  na  služby)   -  Pasportizace  chodníků městského  obvodu  Ostrava  -  Jih  z  důvodů  uvedených v
důvodové zprávě přínosu

3381/84  
2P

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení,  podlimitní veřejná zakázka na služby)  -  Pasportizace
chodníků městského obvodu Ostrava - Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby VZ 133.16 "Pasportizace chodníků
městského obvodu Ostrava - Jih" 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr
4. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a komunálních služeb

náhradníci členů
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
3. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
4. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
5. Ing. Miroslav Holenka, odbor dopravy a komunálních služeb
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 133.16 a předložit zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy
Termín: 08. 12. 2016

3382/84  
3P

Vyloučení uchazeče, zrušení veřejné zakázky (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) -
Nákup interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-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 99.16 "Nákup interaktivních tabulí  do
mateřských škol obvodu Ostrava-Jih" o vyloučení uchazeče:
- Jan Míka, Sídliště Vyšný 117, 381 01 Český Krumlov, IČO: 72177268, 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 zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 99.16 "Nákup interaktivních tabulí
do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih" z důvodu uvedeného v přiložené důvodové zprávě
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky VZ 99.16 "Nákup
interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu Ostrava-Jih" vyplývající z usnesení
Termín: 30. 09. 2016
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3383/84  
4P

Výběr  nejvhodnější  nabídky  (podlimitní  veřejná  zakázka na  služby)  -  Zpracování projektové
dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"

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  podlimitní  veřejnou  zakázku  na  služby  VZ  116.16
Zpracování projektové dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích" a o uzavření smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem:

-  Sweco  Hydroprojekt  a.s.,  Táborská  940/31,  140 16 Praha 4,  IČ:  26475081,  za  nabídkovou cenu Kč
419.000,00 bez DPH,  tj.  Kč 506.990,00 s DPH  a  s lhůtou realizace  dokumentace  pro stavební  řízení  a
realizaci  –  DSP,  DPS – vč.  inženýrské  činnosti,  která  činí  90 kalendářních  dnů od  nabytí  právní  moci
územního rozhodnutí pro stavební práce  a 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
pro vodohospodářské práce.
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
předat návrh smlouvy k podpisu starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této
podlimitní  veřejné  zakázky  na  služby  VZ 116.16 Zpracování  projektové  dokumentace  na  "Revitalizace
rybníků ve Výškovicích"
Termín: 31. 10. 2016
Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního
připravit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 116.16
Zpracování projektové dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"
Termín: 10. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit návrh smlouvy s vybraným uchazečem na realizaci podlimitní veřejné zakázky  na služby VZ 116.16
Zpracování projektové dokumentace na "Revitalizace rybníků ve Výškovicích"
Termín: 21. 10. 2016

3384/84  
5P

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 124.16 Elektronický nástroj pro
zadávání a evidenci veřejných zakázek

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 124.16 "Elektronický
nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek" a o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem:
-  QCM,  s.r.o.,  Bellova  370/40,  623  00  Brno  -  Kohoutovice,  IČO:  26262525,  za  nabídkovou  cenu  Kč
1.187.000,00 bez DPH, tj. Kč 1.436.270,00 vč. DPH a s lhůtou realizace 80 kalendářních dnů,
za podmínky, že vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy, pokud k uzavření bude přikročeno po datu 1. 10.
2016, zadavateli předloží certifikát funkčnosti elektronického nástroje a certifikát prostředí elektronického
nástroje, oba vydané dle vyhlášky č. 260/2016 Sb..
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 124.16 "Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek"
Termín: 26. 10. 2016
Ing. Radimu Navrátilovi,  vedoucímu odboru hospodářské správy
připravit návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na realizaci této veřejné  zakázky  na služby VZ 124.16
"Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek"
Termín: 05. 10. 2016
JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru
prověřit  návrh smlouvy  s vybraným uchazečem na realizaci  této  veřejné  zakázky  na služby  VZ 124.16
"Elektronický nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek"
Termín: 14. 10. 2016

3385/84  
6P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Dodávka 1 kusu stroje na svoz
odpadků z odpadkových košů

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ 131.16 "Dodávka 1 kusu
stroje na svoz odpadků z odpadkových košů“ 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  a  jím  zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení služeb a obchodu odboru dopravy a komunálních služeb
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
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1. Ing. et Ing. Jindřích Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Veronika Staňková, odbor dopravy a komunálních služeb

- hodnotící komisi
členové:
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. et Ing. Jindřích Haverland, Ph.D., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
3. Ing. Miroslav Janečka, ředitel Technické služby Ostrava - Jih, p.o.

náhradníci členů:
1. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
2. Mgr. Daniel Jeřábek, vedoucí oddělení služeb a obchodu odboru dopravy a komunálních služeb
3. Bc. Petr Smoleň, člen 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  malého rozsahu VZ 131.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 24. 11. 2016

3386/84  
7

Stanovisko k žádostem o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - úprava Pravidel

Rada městského obvodu

zrušuje

usnesení č. 1142/29 ze dne 23. 7. 2015 a 3376/83 ze dne 15. 9. 2016, a to včetně jimi schválených Pravidel
pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst.  6 zákona č.  111/2006 Sb.,  o pomoci v  hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 22. 9. 2016,
schvaluje

nová Pravidla pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto materiálu,
která nabývají účinnosti dnem 23. 9. 2016,
rozhodla

udělovat souhlas ve  smyslu § 33 odst.  6 zákona č.  111/2006 Sb.,  o  pomoci  v  hmotné  nouzi,  ve  znění
pozdějších předpisů, žadatelům o dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení pouze při splnění podmínek
uvedených v "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů", která tvoří přílohu tohoto materiálu, v ostatních
případech souhlas neudělovat,
pověřuje

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor sociální péče k vydávání potvrzení o udělení toho souhlasu obce
u  jednotlivých  žadatelů  o  doplatek  na  bydlení  ze  systému dávek  pomoci  v  hmotné  nouzi,  kteří  splní
podmínky uvedené v tomto usnesení a "Pravidlech pro udělování souhlasu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 6
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů"

3387/84  
8P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Oprava fasády objektu
A. Kučery 1581/1, Ostrava - Hrabůvka, VZ 152.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce VZ 152.16 "Oprava
fasády objektu A. Kučery 1581/1, Ostrava - Hrabůvka“ 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 a  jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu

about:blank
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2. Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 152.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 21. 11. 2016

3388/84  
9P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - Vybudování kanalizační
přípojky pro budovu A na ul. Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh  VZ 151.16

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  VZ  151.16
"Vybudování kanalizační přípojky pro budovu A na ul.  Volgogradská 3149/32A, Ostrava-Zábřeh“ 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  a  jím  zřízených  příspěvkových  organizací,  ve  znění  pozdějších  změn,  zájemcům
uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Markéta Langrová, členka rady obvodu
2. Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

náhradníci členů:
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
2. Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
3. Ing. Otakar Šimík, člen rady obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ 151.16 a
předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo
Termín: 21. 11. 2016

3389/84  
10P

Výzva  (zjednodušené  podlimitní  řízení,  podlimitní  veřejná  zakázka  na  stavební  práce)  -
Revitalizace fotbalového areálu Klegova

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 132.16 "Revitalizace
fotbalového  areálu Klegova" 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 a jím zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších
změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
členové
1. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
2. Ing. Marek Pohorelli, člen výkonného výboru FC Vítkovice 1919, z.s.
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Alena Nogová, zástupce vedoucího odboru investičního
2. Mgr. Milan Duhan, člen výkonného výboru FC Vítkovice 1919, z.s.
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

hodnotící komisi ve složení:
členové
1. Bc. František Dehner, místostarosta obvodu
2. Ing. Marek Pohorelli, člen výkonného výboru FC Vítkovice 1919, z.s.
3. Mgr. Milan Duhan, člen výkonného výboru FC Vítkovice 1919, z.s.
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, autorizovaný inženýr

about:blank
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5. Ing. Jiří Tichý,  autorizovaný inženýr
6. Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního

náhradníci členů
1. Věra Válková, místostarostka obvodu
2. Ing. Radim Hlavatý, člen výkonného výboru FC Vítkovice 1919, z.s.
3. Roman Galač, člen výkonného výboru FC Vítkovice 1919, z.s.
4. Ing. Miroslav Paul,  autorizovaný inženýr
5. Ing. Jan Půček, autorizovaný inženýr
6.  Ing.  Milan Stoch,  Ph.D.,  MBA,  vedoucí  odboru strategického  rozvoje,  vztahů s veřejností,  školství  a
kultury
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z tohoto usnesení  u podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce VZ 132.16
Termín: 24. 11. 2016

3390/84  
11P

Podmínky výzvy (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky) - Nákup interaktivních tabulí do
mateřských škol obvodu Ostrava-Jih

Rada městského obvodu

rozhodla

zaslat  výzvu  k  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  dodávky  VZ  154.16  "Nákup
interaktivních tabulí do mateřských škol obvodu 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 a jím zřízených
příspěvkových organizací, ve znění pozdějších změn, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu
jmenuje

- komisi pro otevírání obálek s nabídkami
členové:
1. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
2. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

náhradníci členů:
1. Ing. Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
2.  Ing.  Milan Stoch,  Ph.D.,  MBA,  vedoucí  odboru strategického  rozvoje,  vztahů s veřejností,  školství  a
kultury
3. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

- hodnotící komisi
členové:
1. Ing. Adam Rykala, člen rady obvodu
2. Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury odboru OSR
3. 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. Renáta Kroupová, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
3. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu
ukládá

Bc. Kateřině Gemrotové, vedoucí oddělení veřejných zakázek
zabezpečit  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky  malého rozsahu VZ 154.16 a  předložit  zprávu
hodnotící komise s návrhem na uzavření kupní smlouvy
Termín: 24. 11. 2016

3391/84  
12P

Veřejná zakázka "Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-
Hrabůvka"

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016 na realizaci
veřejné  zakázky  malého  rozsahu "Oprava  a  nátěr  fasády,  nátěry  výplní  otvorů v  objektu Velflíkova  8,
Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem BASTA stavební práce s.r.o., IČ: 03748901, se sídlem Hasičská 551/52,
700 30 Ostrava-Hrabůvka,  kterým se mění cena díla z důvodu měněprací a realizace dodatečných prací
souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnového listu č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 619 281,27
Kč bez DPH dle důvodové zprávy
ukládá

Ing. Aleně Brezinové, vedoucí odboru bytového a ostatní hospodářství

zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo
S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava a nátěr fasády,
nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka"

about:blank
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Termín: 3.10.2016

JUDr. Petru Holáškovi, vedoucímu právního odboru

prověřit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016 na realizaci
veřejné  zakázky  malého  rozsahu "Oprava  a  nátěr  fasády,  nátěry  výplní  otvorů v  objektu Velflíkova  8,
Ostrava-Hrabůvka"

Termín: 29.9.2016

3392/84  
OR

Ukládací část tajemníkovi úřadu

Rada městského obvodu

ukládá

Mgr. Mentlíkovi předložit radě do poloviny října zprávu o financování přípravy a realizace participativního
rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih k 22. 9. 2016

about:blank
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Tiskové opravy

TO Tisková oprava k části usnesení č. 3362/83  ze dne 15.9.2016

Rada městského obvodu

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0763/2016/OBH ze dne 18.7.2016 na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna oken a oprava meziokenních vložek pavilónu A, ul. Mjr. Nováka
34, Ostrava-Hrabůvka" se zhotovitelem Bohumínská stavební s.r.o., IČ: 29392918 se sídlem Čs.  armády
505,  735  81  Bohumín  -  Starý  Bohumín,  kterým  se  mění  cena  díla  z  důvodu  méněprací  a  realizace
dodatečných prací  souvisejících s dokončením  díla  v  rozsahu dle  Změnového  listu č.1 na  cenu nejvýše
přípustnou 1 228 506,38 Kč  bez DPH dle důvodové zprávy

about:blank
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