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Usnesení 
7. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 02.05.2019 

  

čís. 0837/RMObM-JIH/1822/7 
- 

0844/RMObM-JIH/1822/7 

  
  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 
starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 
místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 02.05.2019 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0837/RMObM-JIH/1822/7 ODK/RMOb/00
35/19 

Rozbory hospodaření příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih 

0838/RMObM-JIH/1822/7 INV/RMOb/002
6/19 

Uzavření Dohody o realizaci a financování stavby 
“Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor - Hrabůvka” 
s ČR - Generálním finančním ředitelstvím, 
Finanční úřad Ostrava-Hrabůvka 

0839/RMObM-JIH/1822/7 OPVO/RMOb/0
022/19 

Určení člena pracovní skupiny rady města pro 
vytvoření koncepce bydlení 

0840/RMObM-JIH/1822/7 OVZ/RMOb/01
07/19 

Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní 
veřejná zakázka na stavební práce) - VZ 45.19 
„Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - 
Hrabůvce” 

0841/RMObM-JIH/1822/7 OVZ/RMOb/01
04/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 24.19 
Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce 
bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 

0842/RMObM-JIH/1822/7 OVZ/RMOb/01
05/19 

Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
(podlimitní veřejná zakázka na služby) - VZ 25.19 
Projektová dokumentace na akci „Oprava 
hydroizolace části objektu U Haldy 200/18, 
O.-Hrabůvka” 

0843/RMObM-JIH/1822/7 OVZ/RMOb/01
09/19 

Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého 
rozsahu na stavební práce) - VZ 30.19 „Oprava 
chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 

0844/RMObM-JIH/1822/7 OVZ/RMOb/01
10/19 

Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní 
řízení, podlimitní veřejná zakázka na dodávky) - 
VZ 18.19 „Výměna osobního výtahu do 1000 kg 
a výtahu do 320 kg v bytovém domě Mňukova 24, 
Ostrava-Zábřeh“ 
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(zn. předkl.) 
ODK/RMOb/0035/19 
Rozbory hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 0837/RMObM-JIH/1822/7 

ODK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) projednala 

  
hospodaření a návrhy na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace 
Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace,  IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 
3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb, dle 
předloženého materiálu a jeho přílohy 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih vzít na vědomí výsledky hospodaření a návrhy 
na rozdělení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Technické 
služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, která byla zřízena statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti v oblasti technických služeb, dle předloženého 
materiálu a jeho přílohy 

  
 (zn. předkl.) 

INV/RMOb/0026/19 
Uzavření Dohody o realizaci a financování stavby “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný 
prostor - Hrabůvka” s ČR - Generálním finančním ředitelstvím, Finanční úřad 
Ostrava-Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 0838/RMObM-JIH/1822/7 

INV 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o realizaci a financování stavby “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor -
Hrabůvka” s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím, se sídlem Lazarská 15/7, 
117 22 Praha 1 - Nové Město, IČO 72080043 

  
2) ukládá 

  
odboru investičnímu zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dohody 
o realizaci a financování stavby “Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor - Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Stanislav Šplíchal, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru investičního 
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(zn. předkl.) 
OPVO/RMOb/0022/19 
Určení člena pracovní skupiny rady města pro vytvoření koncepce bydlení 
  
Usnesení číslo: 0839/RMObM-JIH/1822/7 

OPVO 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) určuje 

  
místostarostku Markétu Langrovou zástupcem městského obvodu Ostrava-Jih pro jmenování 
za člena pracovní skupiny rady města pro vytvoření nové “Koncepce bydlení statutárního 
města Ostravy”  

  
(zn. předkl.) 

OVZ/RMOb/0107/19 
Výzva (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka na stavební práce) -
VZ 45.19 „Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce” 
  
Usnesení číslo: 0840/RMObM-JIH/1822/7 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce VZ 45.19 
„Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce” ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 26 v návaznosti na ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
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, dodavatelům uvedeným v předloženém materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
- členové 
1. Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta obvodu 
2. Ing. Otakar Šimík, místostarosta obvodu 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Petr Halfar, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
5. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 

- náhradníci členů 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Mgr. Jan Dohnal, místostarosta obvodu 
3. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
4. Ing. Jiří Tichý, autorizovaný inženýr 
5. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
  



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 5/8 
  

3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce VZ 45.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem 
na uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 20.08.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0104/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 24.19 Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy 
A, ÚMOb Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 0841/RMObM-JIH/1822/7 

OVZ 

k usnesení č. 0636/RMOb-JIH/1822/13 
  
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 u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 24.19 Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu 
do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem Ing. Vladimírem Slonkou, Ztracená 231, 739 34 Šenov, 
IČO: 11193841, za nabídkovou cenu 61 500 Kč bez DPH, tj. 74 415 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 24.19 Projektová 
dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.05.2019
 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 u této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 
24.19 Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOb 
Ostrava-Jih” 

 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0105/19 
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky (podlimitní veřejná zakázka na služby) –
VZ 25.19 Projektová dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 
200/18, O.-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 0842/RMObM-JIH/1822/7 

OVZ 

k usnesení č. 0640/RMOb-JIH/1822/13 
  
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 u podlimitní veřejné zakázky 
na služby VZ 25.19 Projektová dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu 
U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka” a o uzavření smlouvy o dílo u této podlimitní veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem Ing. Vladimírem Slonkou, Ztracená 231, 739 34 Šenov, 
IČO: 11193841, za nabídkovou cenu 87 000 Kč bez DPH, tj. 105 270 Kč vč. DPH, s lhůtou 
realizace 75 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a za hodinovou sazbu za výkon autorského 
dozoru 300 Kč bez DPH/hod. 

  
2) ukládá 

  
odboru bytového a ostatního hospodářství připravit návrh smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem na realizaci této podlimitní veřejné zakázky na služby VZ 25.19 Projektová 
dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 200/18, O.-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Ing. Blanka Jaloviecová, T: 17.05.2019
 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 u této podlimitní veřejné zakázky na služby 
VZ 25.19 Projektová dokumentace na akci „Oprava hydroizolace části objektu U Haldy 
200/18, O.-Hrabůvka” 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 12.07.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 (zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0109/19 
Výzva k podání nabídek (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce) –
VZ 30.19 „Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 
  
Usnesení číslo: 0843/RMObM-JIH/1822/7 

OVZ 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 
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1) rozhodla 

  
zaslat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
VZ 30.19 „Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce” 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 

  
2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek 
- členové 
1. Ing. David Slanina, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek 
3. Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek 

- náhradníci členů: 
1. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 
2. Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 
3. PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

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

- náhradníci členů: 
1. Ing. Hana Tichánková, místostarostka obvodu 
2. Ing. Petra Bálková, odbor dopravy a komunálních služeb 
3. Mgr. Lukáš Blahuta, odbor dopravy a komunálních služeb 

  
3) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého 
rozsahu VZ 30.19 a předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo u 
této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 27.06.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 
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(zn. předkl.) 
OVZ/RMOb/0110/19 
Zrušení zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení, podlimitní veřejná zakázka 
na dodávky) - VZ 18.19 „Výměna osobního výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg 
v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 
  
Usnesení číslo: 0844/RMObM-JIH/1822/7 

OVZ 

k usnesení č. 0724/RMOb-JIH/1822/14 
  
Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 18.19 „Výměna 
osobního výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v bytovém domě Mňukova 24, 
Ostrava-Zábřeh“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v přiložené důvodové zprávě 

  
2) ukládá 

  
oddělení veřejných zakázek zabezpečit všechny potřebné úkony vyplývající ze zrušení 
zadávacího řízení k této podlimitní veřejné zakázce na dodávky VZ 18.19 „Výměna osobního 
výtahu do 1000 kg a výtahu do 320 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh“ 

  
 Vyřizuje: Bc. Kateřina Gemrotová, T: 31.05.2019
 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

 

 


