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Usnesení 
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______________________________ 

Bc. Martin Bednář 
starosta 

  
  
vz. Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 

 
 

______________________________ 

Mgr. Jan Dohnal 
místostarosta 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 07.02.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2223/RMObM-JIH/1822/17 OFR/RMOb/00
11/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2224/RMObM-JIH/1822/17 OBH/RMOb/00
30/20 

Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu 
na ulici V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 

2225/RMObM-JIH/1822/17 OVZ/RMOb/00
21/20 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 127.19 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 
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 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0011/20 
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2223/RMObM-JIH/1822/17 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400293000000 o 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 6121, ORG 0400294000000 o 800 tis. Kč 

2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  

(zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0030/20 
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu na ulici V Zálomu 2948/1, O.-Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 2224/RMObM-JIH/1822/17 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 527,04 m2 v objektu č.p. 2948, který je součástí 
pozemku p.č.st.4591 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, adresní místo V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, 
společnosti Základní škola Mezi stromy s.r.o., IČO 08350515, se sídlem Maixnerova 1373/11, 
Ostrava-Vítkovice, a uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
s výší nájemného 500 Kč/m2/rok, které z důvodu změny účelu užívání prostor nebude po dobu 
prvních dvou měsíců trvání smluvního vztahu hrazeno, za účelem provozování soukromé 
základní školy, v rozsahu předloženého návrhu, a to do 15 dnů od doručení písemné výzvy 
budoucímu nájemci k uzavření nájemní smlouvy, dle důvodové zprávy 

2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství zajistit plnění dle bodu 1 tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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                                                                              (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0021/20 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 127.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava rampy budovy školní jídelny 
ZŠ Kosmonautů 15“ 
  
Usnesení číslo: 2225/RMObM-JIH/1822/17 

OVZ 

k usnesení č. 2012/RMOb-JIH/1822/34 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek hodnotící komise a dle přiložené důvodové zprávy 
tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku 
VZ 127.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava rampy budovy školní jídelny 
ZŠ Kosmonautů 15“ a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: 

- Made 4 BIM s.r.o., se sídlem Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 06923321, 
za nabídkovou cenu 160 000 Kč bez DPH, tj. 160 000 Kč vč. DPH, s lhůtou realizace 
60 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 300 Kč bez DPH/hod. 

a jako druhým v pořadí: 

- ŠIMEK projekční ateliér s.r.o., se sídlem Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 
IČO: 08224340, za nabídkovou cenu 137 000 Kč bez DPH, tj. 137 000 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 120 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy a za hodinovou 
sazbu za výkon autorského dozoru 650 Kč bez DPH/hod. 

2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby VZ 127.19 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 

 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 24.02.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 

 
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo u této veřejné zakázky k podpisu 
starostovi městského obvodu a zabezpečit všechny potřebné úkony této nadlimitní veřejné 
zakázky na služby VZ 127.19 Zpracování projektové dokumentace „Oprava rampy budovy 
školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15“ 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 23.03.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
 


