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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.06.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10412/RMm1014/48 RM_M 0 Schválení programu 48. mimořádné schůze rady 
města dne 25.06.2014 

28 

10413/RMm1014/48 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 
s.r.o. 

28 

10414/RMm1014/48 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

10415/RMm1014/48 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

10416/RMm1014/48 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

28 

10417/RMm1014/48 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

10418/RMm1014/48 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

28 

10419/RMm1014/48 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

10420/RMm1014/48 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

10421/RMm1014/48 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

10422/RMm1014/48 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

10423/RMm1014/48 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

10424/RMm1014/48 RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

28 

10425/RMm1014/48 RM_VH 13 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

10426/RMm1014/48 RM_VH 14 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

10427/RMm1014/48 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Technická podpora - MFB III a 
IV”, poř.č. 153/2014 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 48. mimořádné schůze rady města dne 25.06.2014 
  
Usnesení číslo: 10412/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  program 48. mimořádné schůze rady města dne 25.06.2014 
  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10413/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně společenské smlouvy obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10414/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 
675,IČO: 47670576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za 
přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně společenské smlouvy obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10415/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská 
Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
2) rozhodla 
  o zřízení fondu kulturních a sociálních potřeb v obchodní společnosti Ostravský informační 

servis, s.r.o. dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10416/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava -Zábřeh, 
A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČO: 25816977, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10417/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 
00, IČO: 62300920, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za 
přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10418/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10419/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 
Poděbradova 494/2, PSČ: 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
  
2) projednala 
  návrh stanov obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
  

 
RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10420/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava,ul. 28. října 124/2556, PSČ: 709 24, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10421/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská 
Ostrava,Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
  
2) odvolává 
  XXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX z funkce člena představenstva obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 
  

 
RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 10422/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 
1100/13, PSČ: 702 00, IČO: 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_VH 11 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10423/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Novoveská 1266/25, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
  

 
RM_VH 12 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10424/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_VH 13 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10425/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Slezská Ostrava, 
Čs. armády 20, PSČ 710 00, IČO: 47674725, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
  
2) odvolává 
  XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX z funkce člena představenstva obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
  

 
RM_VH 14 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10426/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 
3077/135, PSČ: 700 30, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně stanov obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Technická podpora - MFB III a IV”, poř.č. 153/2014 
  
Usnesení číslo: 10427/RMm1014/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb 
souvisejících se zajišťováním technické výpomoci při realizaci projektu “Multifunkční budova 
III. a IV. Vědecko-technologického parku Ostrava”, v rozsahu dle předloženého návrhu, se 
společností: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava 
IČ: 25379631 

za cenu uvedenou v předloženém návrhu 

  
 

  
 
 


