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Usnesení 
4. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 31.01.2019 

  

čís. 0308/RMObM-JIH/1822/4 
- 

0327/RMObM-JIH/1822/4 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

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: 31.01.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0308/RMObM-JIH/1822/4 OFR/RMOb/00
10/19 

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019 

0309/RMObM-JIH/1822/4 OFR/RMOb/00
11/19 

Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové 
organizace Technické služby Ostrava-Jih, zřízené 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih 

0310/RMObM-JIH/1822/4 OFR/RMOb/00
09/19 

Návrh plánu akcí na rok 2019 dle priorit 

0311/RMObM-JIH/1822/4 OBH/RMOb/00
21/19 

Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava volných prostor 
v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka” 

0312/RMObM-JIH/1822/4 OBH/RMOb/00
28/19 

Zaslání výzvy společným nájemcům bytu 

0313/RMObM-JIH/1822/4 VSV/RMOb/00
01/19 

Návrh darovací smlouvy 

0314/RMObM-JIH/1822/4 VSV/RMOb/00
03/19 

Redakční rada 

0315/RMObM-JIH/1822/4 OPVO/RMOb/0
005/19 

Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení 
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský 
Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 

0316/RMObM-JIH/1822/4 OSK/RMOb/00
03/19 

Změna složení rozborové komise pro příspěvkové 
organizace působící v oblasti školství a kultury 

0317/RMObM-JIH/1822/4 OSK/RMOb/00
05/19 

Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Knihovna 
města Ostravy 

0318/RMObM-JIH/1822/4 OSR/RMOb/00
05/19 

Dotace MSK - Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská B, p.o. - předfinancování projektu 

0319/RMObM-JIH/1822/4 ODK/RMOb/00
05/19 

Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných 
zakázek 

0320/RMObM-JIH/1822/4 OVZ/RMOb/00
11/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 134.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 

0321/RMObM-JIH/1822/4 OVZ/RMOb/00
12/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 135.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
hydroizolace MŠ Chrjukinova 11” 

0322/RMObM-JIH/1822/4 OVZ/RMOb/00
13/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 136.18 
Zpracování projektové dokumentace „Oprava 
hydroizolace MŠ Šponarova 16” 
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0323/RMObM-JIH/1822/4 

 
OVZ/RMOb/00
14/19 

 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(nadlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 119.18 
Zpracování projektové dokumentace „Výměna 
veškerých rozvodů ZŠ Šeříková 33” 

0324/RMObM-JIH/1822/4 OVZ/RMOb/00
19/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 06.19 „Ozdravný pobyt 
pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ 

0325/RMObM-JIH/1822/4 OVZ/RMOb/00
24/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na služby) - VZ 17.19 „Rajonové čištění 
místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb 
Ostrava-Jih v roce 2019“ 

0326/RMObM-JIH/1822/4 ODK/RMOb/00
07/19 

Smlouva na zajištění zimní údržby v MOb Ostrava 
- Jih 

0327/RMObM-JIH/1822/4 TAJ/RMOb/000
6/19 

Změna organizačního řádu a stanovení počtu 
zaměstnanců 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název 

 OPR/RMOb/00
03/19 

Schválení dohody o narovnání 

 VSV/RMOb/00
02/19 

Pravidla pro vydávání Jižních listů 
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(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0010/19 
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 0308/RMObM-JIH/1822/4 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje ORJ 7, § 3141, pol. 5901 o 556 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje ORJ 7, § 3113, pol. 5169 o 556 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 14.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 

 (zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0011/19 
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizace Technické služby 
Ostrava-Jih, zřízené statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0309/RMObM-JIH/1822/4 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
změnu rozpočtu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem 
Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih: 

Technické služby Ostrava-Jih, zvýšením výnosů a nákladů v hlavní činnosti o částku 
447 tis. Kč dle bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu realizovat bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Kateřina Blahová, T: 04.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
  
 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 

podobě. 

Strana 5/16 
  

(zn. předkl.) 
OFR/RMOb/0009/19 
Návrh plánu akcí na rok 2019 dle priorit 
  
Usnesení číslo: 0310/RMObM-JIH/1822/4 

OFR 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) schvaluje 

  
plán akcí na rok 2019 dle priorit ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
realizovat akce č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše 
přidělených finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
3) ukládá 

  
realizovat akce č. 7 a 12 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše přidělených 
finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2019 

  
 Vyřizuje: PhDr. Daniel Jeřábek, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

 
4) ukládá 

  
realizovat akce č. 5 a 6 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do výše přidělených 
finančních prostředků upraveného rozpočtu městského obvodu na rok 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 31.12.2019
 vedoucí oddělení školství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0021/19 
Dodatek č. 1 k SoD ,,Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0311/RMObM-JIH/1822/4 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag.č. S/1113/2018/OBH ze dne 12.12.2018 
na realizaci podlimitní veřejné zakázky ,,Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, 
Ostrava-Hrabůvka” se zhotovitelem FENBAU s.r.o., IČ 25815458, se sídlem Gajdošova 
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3112/59, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, kterým se mění cena díla z důvodu méněprací 
a realizace dodatečných prací souvisejících s dokončením díla v rozsahu dle Změnových listů 
č. 1 na cenu nejvýše přípustnou 654 350,60 Kč bez DPH u dílčí části 1 - S01 - herna, 
700 559,27 Kč bez DPH u dílčí části 2 - S03 - fotolab, 617 119,07 Kč bez DPH u dílčí části 3 -
S04 - textil, a kterým se stanovuje lhůta realizace na 47 kalendářních dnů u dílčí části 1 - S01 -
herna, na 48 kalendářních dnů u dílčí části 2 - S03 - fotolab, na 48 kalendářních dnů u dílčí 
části 3 - S04 - textil, dle důvodové zprávy 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 08.02.2019
 vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství 

 

 (zn. předkl.) 
OBH/RMOb/0028/19 
Zaslání výzvy společným nájemcům bytu 
  
Usnesení číslo: 0312/RMObM-JIH/1822/4 

OBH 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy společným nájemcům bytu č. X nacházející se v 1. nadzemním podlaží stavby, 
č.p. XXX, která je součástí pozemku parcelní č. st. XXX - zastavěná plocha a nádvoří 
v katastrálním území Hrabůvka, adresní místo Zlepšovatelů XX, obec Ostrava podle ust. § 
2288 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 

1. XXXXXXXXX XXX, nar. XXXXX, bytem Zlepšovatelů XXXX, Ostrava-XXXXX 

2. XXXXXXX, nar. XXXXX, bytem Podolí XXXX, Ostrava-XXXXX 

 

 (zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0001/19 
Návrh darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 0313/RMObM-JIH/1822/4 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. Mokrá 98, 664 04 Mokrá Horákov, 
IČO 255 25 620, ve výši 20.000 Kč na zajištění promítání v měsíci červenci a srpnu dle 
předloženého návrhu 
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2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih obdarovaným za účelem propagace 
obvodu Ostrava-Jih 

  
3) ukládá 

  
odboru vztahů s veřejností zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením smlouvy 

  
 Vyřizuje: Mgr. Gabriela Gödelová, T: 28.02.2019
 tiskový mluvčí 

 

 (zn. předkl.) 
VSV/RMOb/0003/19 
Redakční rada 
  
Usnesení číslo: 0314/RMObM-JIH/1822/4 

VSV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
své usnesení č. 5993/146 ze dne 11.01.2018 

  
2) schvaluje 

  
složení redakční rady zpravodaje Jižních listů: šéfredaktor - PaedDr. Zuzana Sedláčková, 
členové - Ing. Hana Tichánková, Mgr. Gabriela Gödelová 

 

 (zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0005/19 
Výjimka zřizovatele k vyhlášení výběrového řízení Základní škole a mateřské škole 
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 0315/RMObM-JIH/1822/4 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze “Zásad vztahů městského obvodu Ostrava-Jih k příspěvkovým 
organizacím, které byly zřízeny statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih 
k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře”, v části sedmé, čl. 1, bodu 1. pro Základní 
školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvkovou organizaci za 
účelem vyhlášení výběrového řízení - zakázky malého rozsahu na dodávku služeb v rámci 
zajištění školy v přírodě pro žáky základní školy v předpokládané výši 420 000 Kč včetně DPH 
dle důvodové zprávy 
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2) ukládá 

  
Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové organizaci 
jmenovat členem hodnotící komise pracovnici oddělení veřejných zakázek Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih 

  
 Vyřizuje: Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., T: 29.03.2019
 ředitel školy 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0003/19 
Změna složení rozborové komise pro příspěvkové organizace působící v oblasti 
školství a kultury 
  
Usnesení číslo: 0316/RMObM-JIH/1822/4 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) odvolává 

  
Ing. Adama Rykalu, Bc.Františka Dehnera, Věru Válkovou, Ing. Moniku Byrtusovou, 
RSDr. Pavla Holase, Mgr. Jiřího Dostála, Bc. Kateřinu Diasovou, Bc. Daniela Jeřábka, 
Ing. Bc. Jarmilu Capovou z členství v rozborové komisi pro příspěvkové organizace působící 
v oblasti školství a kultury 

  
2) jmenuje 

  
Mgr. Dagmar Hrabovskou; PaedDr. Ivonu Klímovou, MBA;  Mgr. Hanu Štanglerovou; 
Ing. Lenku Holkovou; Ing. Janu Kišovou členy rozborové komise pro příspěvkové organizace 
působící v oblasti  školství a kultury 

  
3) schvaluje 

  
složení rozborové komise pro příspěvkové organizace působící v oblasti školství a kultury dle 
důvodové zprávy 

 

 (zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0005/19 
Poskytnutí finančního daru 20 000 Kč - Knihovna města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 0317/RMObM-JIH/1822/4 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžitého daru organizaci Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, 
28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 000 97 586, v celkové hodnotě 
20 000 Kč 
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2) souhlasí 

  
s použitím znaku a loga městského obvodu Ostrava-Jih a loga Společně tvoříme Jih organizaci 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava, IČ 000 97 586, za účelem propagace městského obvodu Ostrava-Jih 

 

 (zn. předkl.) 
OSR/RMOb/0005/19 
Dotace MSK - Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská B, p.o. - předfinancování projektu 
  
Usnesení číslo: 0318/RMObM-JIH/1822/4 

OSR 

k usnesení č. 0275/RMOb-JIH/1822/7 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) souhlasí 

  
s předfinancováním projektu   Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské 
školy Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. ve výši 556 tis. Kč z rozpočtu městského 
obvodu dle důvodové zprávy 
  

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0005/19 
Udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek 
  
Usnesení číslo: 0319/RMObM-JIH/1822/4 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o udělení výjimky ze zásad pro zadávání veřejných zakázek odboru dopravy a komunálních 
služeb za účelem uzavření  objednávky na zajištění zimní údržby místních komunikací 
v lokalitách č. 2, 3, 4 a 5 se společností AHOS CZ, s.r.o. , IČO: 26796481, za podmínky, 
že celková výše objednávek na zajištění zimní údržby v lokalitách 1 - 6  bude činit maximálně 
2 000 000 Kč bez DPH, dle předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
PhDr. Daniela Jeřábka, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb k uzavírání 
objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0011/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 134.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 
27” 
  
Usnesení číslo: 0320/RMObM-JIH/1822/4 

OVZ 

k usnesení č. 0090/RMOb-JIH/1822/2 
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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 
na služby VZ 134.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Zlepšovatelů 27” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 190 000 Kč bez DPH, tj. 229 900 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 450 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 k VZ 134.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 20.02.2019
 vedoucí oddělení školství 

 
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 134.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Zlepšovatelů 27” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0012/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 135.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ Chrjukinova 
11” 
  
Usnesení číslo: 0321/RMObM-JIH/1822/4 

OVZ 

k usnesení č. 0091/RMOb-JIH/1822/2 
  
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 
na služby VZ 135.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
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Chrjukinova 11” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 190 000 Kč bez DPH, tj. 229 900 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 450 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 k VZ 135.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava hydroizolace MŠ Chrjukinova 11”  

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 20.02.2019
 vedoucí oddělení školství 
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 135.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Chrjukinova 11”  

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0013/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 136.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ Šponarova 
16” 
  
Usnesení číslo: 0322/RMObM-JIH/1822/4 

OVZ 

k usnesení č. 0092/RMOb-JIH/1822/2 
  
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 
na služby VZ 136.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Šponarova 16” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: ČOS exim, s. r. o., Alešova 366/26, České Budějovice 6, 370 01 České 
Budějovice IČO: 47237287, za nabídkovou cenu 190 000 Kč bez DPH, tj. 229 900 Kč 
vč. DPH, s lhůtou realizace 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu 
za výkon autorského dozoru 450 Kč bez DPH/hod. 

  
  



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih 
rada městského obvodu 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 

podobě. 

Strana 12/16 
  

2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci 
této nadlimitní veřejné zakázky na služby k VZ 136.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Oprava hydroizolace MŠ Šponarova 16” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 20.02.2019
 vedoucí oddělení školství 

 
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 136.18 Zpracování projektové dokumentace „Oprava hydroizolace MŠ 
Šponarova 16” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0014/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (nadlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 119.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna veškerých rozvodů ZŠ 
Šeříková 33” 
  
Usnesení číslo: 0323/RMObM-JIH/1822/4 

OVZ 

k usnesení č. 0093/RMOb-JIH/1822/2 
  
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 
na služby VZ 119.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna veškerých rozvodů ZŠ 
Šeříková 33” a o uzavření smlouvy o dílo u této nadlimitní veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem: Lenka Jerakasová, Záhumenní 2226/82, 708 00, Ostrava - Poruba IČO: 
63307111, za nabídkovou cenu 492 000 Kč bez DPH, tj. 595 320 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 120 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon 
autorského dozoru 500 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru školství a kultury připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci  
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této nadlimitní veřejné zakázky na služby k VZ 119.18 Zpracování projektové dokumentace 
„Výměna veškerých rozvodů ZŠ Šeříková 33” 

  
 Vyřizuje: Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., T: 20.02.2019
 vedoucí oddělení školství 

 
 

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 119.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna veškerých 
rozvodů ZŠ Šeříková 33” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 29.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0019/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 06.19 
„Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o.“ 
  
Usnesení číslo: 0324/RMObM-JIH/1822/4 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 06.19 
„Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p.o.“ dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, 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, a dle podmínek 
dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/05/2018) 
Moravskoslezského kraje, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: 
1. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 
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náhradníci členů: 
1. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru školství 

a kultury 
2. Ing. Andrea Čmielová, odbor školství a kultury 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka obvodu 
2. Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., pověřena zastupováním vedoucího odboru školství 

a kultury 
3. Mgr. Jan Šebesta, ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 

6B, p.o. 

náhradníci členů: 
1. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
2. Renáta Kroupová, odbor školství a kultury 
3. Ing. Roman Jirsa, odbor strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 06.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0024/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) - VZ 17.19 
„Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava-Jih v roce 
2019“ 
  
Usnesení číslo: 0325/RMObM-JIH/1822/4 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby VZ 17.19 
„Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MOb Ostrava-Jih v roce 2019“ 
dle ust. § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 
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2) jmenuje 

  
- komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
členové: 
1. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 

náhradníci členů: 
1. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Jaromír Tománek, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- hodnotící komisi 
členové: 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Barbora Kolářová, odbor dopravy a komunálních služeb 

náhradníci členů: 
1. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Ing. Jaromír Tománek, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby VZ 17.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření 
smlouvy o poskytnutí služby u této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 21.03.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0007/19 
Smlouva na zajištění zimní údržby v MOb Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 0326/RMObM-JIH/1822/4 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
uzavření smlouvy na zajištění zimní údržby místních komunikací  III. a IV. třídy na území 
městského obvodu Ostrava-Jih se společností Ostravské komunikace, a.s. IČO 25396544, dle 
předloženého materiálu 
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zn. předkl.) 
TAJ/RMOb/0006/19 
Změna organizačního řádu a stanovení počtu zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 0327/RMObM-JIH/1822/4 

tajemník 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) revokuje 

  
usnesení č. 0211/RMOb-JIH/1822/4 ze dne 20.12.2018 v části 7, dnem 31.03.2019 

  
2) schvaluje 

  
zrušení oddělení kontroly a interního auditu, a to dnem 31.03.2019 

  
3) schvaluje 

  
zřízení oddělení kontroly v rámci odboru financí a rozpočtu Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih a stanoví počet funkčních míst v tomto odboru na 27, a to dnem 01.04.2019 

  
4) schvaluje 

  
zřízení dvou funkčních míst interního auditora, a to s účinností 01.04.2019 

  
5) stanoví 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih na 341 s účinností od 01.04.2019 

  
6) schvaluje 

  
změnu Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a jeho Příloh č. 2 a 3 dle 
předloženého návrhu s účinností od 01.04.2019 

  
7) ukládá 

  
schválené změny zapracovat do Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
a provést všechny související personální opatření 

  
 Vyřizuje: Mgr. Petr Mentlík, T: 31.03.2019
 tajemník 

 

 


