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Usnesení 
21. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 01.06.2020 

  

čís. 2809/RMObM-JIH/1822/21 
- 

2815/RMObM-JIH/1822/21 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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 Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 01.06.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

2809/RMObM-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/00
98/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 20.20 „Stavební práce 
v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh – oprava 
sociálních zařízení“ 

2810/RMObM-JIH/1822/21 ODK/RMOb/00
39/20 

Obstarání kontroly dodržování zákazu šíření 
reklamy 

2811/RMObM-JIH/1822/21 OFR/RMOb/00
48/20 

Návrh rozpočtového opatření č. 24/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 

2812/RMObM-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
00/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 25.20 „Oprava hydroizolace 
v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

2813/RMObM-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
02/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 26.20 „Oprava společných 
prostor v objektu Fr. Formana 251/13, 
Ostrava-Dubina“ 

2814/RMObM-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
01/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 23.20 „Oprava podlahy 
v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - 
Hrabůvka” 

2815/RMObM-JIH/1822/21 OVZ/RMOb/01
03/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 29.20 „Výměna 
PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 
2. etapa” 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál  

  
Název 

 INV/RMOb/002
5/20 

Tisková oprava usnesení 2795/RMOb-JIH/1822/49 
ze dne 28.05.2020, bod 1 rozhodla 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0098/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 20.20 
„Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Záb řeh – oprava sociálních za řízení“ 
  
Usnesení číslo: 2809/RMObM-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 2589/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 20.20 „Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh –
oprava sociálních zařízení“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411, 
za nabídkovou cenu 1 902 179,65 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů 
od zahájení realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 

- Zdeňkem Hybnerem, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 15495809, vedoucím 
účastníkem sdružení s Ing. Martinem Hybnerem, Evžena Rošického 1064/7, 721 00 Ostrava –
Svinov, IČO: 04003993, za nabídkovou cenu 1 988 461,43 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
80 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 20.20 „Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 20.20 „Stavební práce v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0039/20  
Obstarání kontroly dodržování zákazu ší ření reklamy 
  
Usnesení číslo: 2810/RMObM-JIH/1822/21 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) zplnomocňuje 
  

společnost Ostravské komunikace, a.s., IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava k obstarání kontroly dodržování zákazu šíření reklamy 
a výkonu činností dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0048/20 
Návrh rozpo čtového opat ření č. 24/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava- Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 2811/RMObM-JIH/1822/21 

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 8, § 3612, pol. 6121, ORG dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu o 3 366 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje ORJ 6, § 3612, pol. 5171, ORG 20206 o 4 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 8, § 3612, pol. 6121, ORG 0400087000000 o 7 366 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 08.06.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0100/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 25.20 „Oprava 
hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrab ůvka“ 
  
Usnesení číslo: 2812/RMObM-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 2663/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 25.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem BaP STAVBY 
a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, IČO: 25392077, 
za nabídkovou cenu 465 296,35 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 82 kalendářních dnů 
od zahájení realizace díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 25.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 25.20 „Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0102/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 26.20 „Oprava 
spole čných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava- Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 2813/RMObM-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 2664/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 26.20 „Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, 
Ostrava-Dubina“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 25392077, za nabídkovou cenu 1 121 884,98 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
89 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

a jako druhým v pořadí: 
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- DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381, za nabídkovou cenu 
1 177 149,39 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 85 kalendářních dnů od zahájení realizace díla 

  
2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 26.20 „Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
VZ 26.20 „Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 251/13, Ostrava-Dubina“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0101/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 23.20 „Oprava 
podlahy v jídeln ě ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrab ůvka” 
  
Usnesení číslo: 2814/RMObM-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 2604/RMOb-JIH/1822/46 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 23.20 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava 
- Hrabůvka” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: 

- BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 25392077, za nabídkovou cenu 2 491 023,22 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 
55 kalendářních dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí: 

- STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 25864092, 
za nabídkovou cenu 3 100 156,07 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 53 kalendářních dnů 
od zahájení díla 
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2) ukládá 
  

odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem k VZ 23.20 
„Oprava podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 17.06.2020
 vedoucí odboru školství a kultury 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 23.20 „Oprava 
podlahy v jídelně ZŠ MUDr. E. Lukášové, Ostrava - Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0103/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) - VZ 29.20 
„Vým ěna PVC a vnit řních dve ří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, 
Ostrava-Hrab ůvka – 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 2815/RMObM-JIH/1822/21 

OVZ 

k usnesení č. 2670/RMOb-JIH/1822/47 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové 
zprávy tohoto materiálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce VZ 29.20 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 2. etapa” a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem: 

- BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., se sídlem Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 25392077, za nabídkovou cenu 998 436 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 49 kalendářních 
dnů od zahájení díla 

a jako druhým v pořadí 

- DAV, a.s. se sídlem Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381, 
z  nabídkovou cenu 1 251 438 Kč bez DPH a s lhůtou realizace 49 kalendářních dnů od zahájení 
díla 
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2) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem k VZ 29.20 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu 
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 2. etapa” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.06.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
 
3) 

 
ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek předat návrh smlouvy o dílo k podpisu starostovi městského obvodu 
a zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky na stavební práce VZ 29.20 „Výměna 
PVC a vnitřních dveří pavilónu D, v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka –
2. etapa” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 03.07.2020
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
  

(zn. předkl.) 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení 2795/RMOb-JIH/1822/49 ze dn e 28.05.2020, bod 1 rozhodla 
 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) chybné znění 
  

o uzavření dodatku č.2 k SOD agendové číslo S/0886/2019/INV ze dne 02.10.2019 
se zhotovitelem MIJO-STAV  stavby s.r.o., IČO 278 33 551 na akci VZ 66.19 Zateplení objektu 
a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrabůvka.  Na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje 
cena  o 257 513,29 Kč bez DPH na částku 7 423 253,49 Kč bez DPH 

  
2) správné znění 
  

o uzavření dodatku č.2 k SOD agendové číslo S/0886/2019/INV ze dne 02.10.2019 
se zhotovitelem MIJO-STAV stavby s.r.o., IČO 278 33 551 na akci VZ 66.19 Zateplení objektu 
a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava Hrabůvka.  Na základě předložených 
dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, se zvyšuje cena 
o 257 513,29 Kč bez DPH na částku 7 423 492,24 Kč bez DPH 

  
 


