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Usnesení 
30. mimo řádné sch ůze rady m ěstského obvodu 
konané dne 01.12.2020 

  

čís. 3694/RMObM-JIH/1822/30 
- 

3700/RMObM-JIH/1822/30 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Bc. Martin Bedná ř 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 
Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady m ěstského obvodu dle čísel ze dne: 01.12.2020 

  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název 

3694/RMObM-JIH/1822/30 TAJ/RMOb/000
5/20 

Zásady realizace participativního rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 

3695/RMObM-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
32/20 

Zpráva komise (veřejná zakázka malého rozsahu 
na stavební práce) - VZ 83.20 „Stavební práce 
v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-
Hrabůvka“ 

3696/RMObM-JIH/1822/30 OVZ/RMOb/02
35/20 

Vyloučení vybraného dodavatele u dílčí 
části 4 (podlimitní veřejná zakázka na služby) – 
VZ 50.20 „Provádění revizí a kontrol v bytových 
domech a nebytových objektech v majetku 
SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

3697/RMObM-JIH/1822/30 ODK/RMOb/00
74/20 

Návrh na uzavření kupní smlouvy za účelem 
pořízení důlních vozíků 

3698/RMObM-JIH/1822/30 INV/RMOb/006
3/20 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného elektrického zařízení na akci zpracování 
PD “Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu” 

3699/RMObM-JIH/1822/30 INV/RMOb/006
4/20 

Odsouhlasení Smlouvy o uzavření budoucích smluv 
o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě jež zajistí možnost napájení 
do NN napětové soustavy pro stavbu Rekonstrukce 
podchodu Tylova, Ostrava-Jih 

3700/RMObM-JIH/1822/30 OFR/RMOb/01
00/20 

Návrh rozpočtových opatření č. 46/2020 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020 
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(zn. předkl.) 

TAJ/RMOb/0005/20  
Zásady realizace participativního rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 3694/RMObM-JIH/1822/30 

TAJ 

k usnesení č. 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) bere na vědomí 
  

Zásady realizace participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro rok 2021 
a Hodnocení procesu participativního rozpočtu za rok 2020, dle předloženého návrhu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu městského obvodu schválit Zásady realizace participativního rozpočtu městského 
obvodu Ostrava-Jih pro rok 2021 a vzít na vědomí  Hodnocení procesu participativního rozpočtu 
za rok 2020, dle předloženého návrhu 

  
 

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0232/20 
Zpráva komise (ve řejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) 
– VZ 83.20 „Stavební práce v objektu Autodopravy, M oravská 93a), Ostrava-Hrab ůvka“  
  
Usnesení číslo: 3695/RMObM-JIH/1822/30 

OVZ 

k usnesení č. 3571/RMOb-JIH/1822/60 
  
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 83.20 „Stavební práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), 
Ostrava-Hrabůvka“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Bohumínská stavební 
s.r.o., Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČO: 29392918, za nabídkovou cenu 
997 404,33 Kč bez DPH, a s lhůtou realizace 59 kalendářních dnů od zahájení 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 83.20 „Stavební práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 15.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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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 83.20 „Stavební práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-Hrabůvka“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 08.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0235/20 
Vylou čení vybraného dodavatele u díl čí části 4 (podlimitní ve řejná zakázka na služby) -
VZ 50.20 „Provád ění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech 
v majetku SMO sv ěřených m ěstskému obvodu Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 3696/RMObM-JIH/1822/30 

OVZ 

k usnesení č. 3632/RMOb-JIH/1822/61 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

na základě přiložené důvodové zprávy tohoto materiálu o vyloučení vybraného dodavatele 
VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, 628 00 Brno - Líšeň, IČO: 499772020, u dílčí části 4 
Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 50.20 „Provádění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ dle § 122 odst. 7 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 
2) rozhodla 
  

zaslat výzvu k předložení údajů, informací a dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a výzvu k uzavření smlouvy 
dle § 125 odst. 1 citovaného zákona účastníku zadávacího řízení umístěného jako druhý v pořadí, 
Ing. Evě Doleželové, Kubánská 1510/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 74561197, u dílčí části 
4 Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 50.20 „Provádění revizí a kontrol v bytových domech a nebytových objektech 
v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“, jak vyplývá z výsledku původního 
hodnocení nabídek 

  
3) ukládá 
  

odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh rámcové smlouvy s novým vybraným 
dodavatelem na realizaci dílčí části 4 Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových 
domech podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 50.20 „Provádění revizí a kontrol v bytových 
domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 11.12.2020
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 
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4) ukládá 
  

oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající z usnesení a předat 
návrh rámcové smlouvy s novým vybraným dodavatelem k podpisu starostovi městského 
obvodu u dílčí části 4 Provádění revizí a kontrol plynoinstalace v bytových domech podlimitní 
veřejné zakázky na služby VZ 50.20 „Provádění revizí a kontrol v bytových domech 
a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.01.2021
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 
 

(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0074/20  
Návrh na uzav ření kupní smlouvy za ú čelem po řízení důlních vozík ů 
  
Usnesení číslo: 3697/RMObM-JIH/1822/30 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy se společností OKD, a.s., IČO 05979277, se sídlem Stonavská 2179, 
Doly, 735 06 Karviná, za účelem pořízení 10 ks důlních vozů s pevnou korbou, dle 
předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
 

(zn. předkl.) 
INV/RMOb/0063/20 
Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení 
na akci zpracování PD “Úprava prostoru p řed kostelem v Záb řehu” 
  
Usnesení číslo: 3698/RMObM-JIH/1822/30 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě pro akci zpracování PD “Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu” 
s provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, 405 02, IČO: 24729035. Provozovateli distribuční soustavy bude uhrazen 
poplatek ve výši 5000 Kč jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením 
a se zajištěním požadovaného příkonu 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 

INV/RMOb/0064/20 
Odsouhlasení Smlouvy o uzav ření budoucích smluv o p řipojení odb ěrných elektrických 
zařízení k distribu ční soustav ě jež zajistí možnost napájení do NN nap ětové soustavy 
pro stavbu Rekonstrukce podchodu Tylova, Ostrava-Ji h 
  
Usnesení číslo: 3699/RMObM-JIH/1822/30 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 
  

o podpisu Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě se společnosti ČEZ Distribuce, Děčín IV.- Podmokly IČO: 24729035 
jež zajistí možnost napájení do NN napětové soustavy pro stavbu Rekonstrukce tramvajového 
podchodu Tylova, Ostrava-Jih 

  
2) ukládá 
  

odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s  uzavřením smlouvy 
  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 09.12.2020
 vedoucí odboru investičního 

 
(zn. předkl.) 

OFR/RMOb/0100/20 
Návrh rozpo čtových opat ření č. 46/2020 rozpo čtu m ěstského obvodu Ostrava-Jih 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 3700/RMObM-JIH/1822/30 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 
  

1. rozpočtové opatření č. 46/2020 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kterým se: 

a) 
- sníží běžné výdaje § 6409, pol. 5901 o 2 409 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 11, § 6171, pol. 5192 o 2 409 tis. Kč 

b) 
- zvýší nedaňové příjmy ORJ 1, § 3639, pol. 2322 o 5 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 1, §3639, pol. 5331, ORG 211 o 5 tis. Kč 

c) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na pol. 4116, UZ 13351 
o 260 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 3, § 435x, pol. 5336, UZ 13351, ORG 131 o 260 tis. Kč 
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d) 
- sníží běžné výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 5169 o 7 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 12, § 3639, pol. 6121, ORG 0400384000000 o 7 tis. Kč 

e) 
- sníží kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6121, ORG 0400298000000 o 55 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje ORJ 6, § 3613, pol. 6122, ORG 0400392000000 o 55 tis. Kč 

2. zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz” na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci 
zřízenou statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Jih, Zábřeh, 
Kpt. Vajdy 3202/6, IČO 66739331, o částku 5 tis. Kč s časovou použitelností od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

  
2) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu zabezpečit veškeré úkony související s bodem 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.12.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
 


