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Usnesení 
52. mimořádné schůze rady města 
konané dne 08.10.2014 

čís. 11189/RMm1014/52-11193/RMm1014/52 
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Ing. Dalibor Madej 
náměstek primátora 
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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.10.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

11189/RMm1014/52 RM_M 0 Schválení programu 52. mimořádné schůze rady 
města dne 08.10.2014 

28 

11190/RMm1014/52 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - 
VTP Ostrava - Dodatek č. 4”, poř. č. 234/2014 

05 

11191/RMm1014/52 RM_M 1 Návrh na projednání výzvy městského obvodu a 
petice občanů a Návrh na zúžení - nezúžení 
předmětu výpůjčky (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

11192/RMm1014/52 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 
Vojtěcha Mynáře, člena zastupitelstva města do 
Ruské federace (Volgograd) ve dnech 29.10. - 
3.11.2014 

01 

11193/RMm1014/52 RM_M 2 Návrh Dohody o organizaci události Kontinentální 
pohár IAAF 2018 a návrh Smlouvy o budoucí 
smlouvě o spolupráci při uspořádání 
Kontinentálního poháru IAAF 2018 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 52. mimořádné schůze rady města dne 08.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11189/RMm1014/52 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 52. mimořádné schůze rady města dne 08.10.2014 
  
 

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava - Dodatek č. 
4”, poř. č. 234/2014 
  
Usnesení číslo: 11190/RMm1014/52 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2852/ZM1014/35 
k usnesení č. 6219/RMm1014/38 
k usnesení č. 1151/ZM1014/17 
k usnesení č. 2086/ZM1014/28 
k usnesení č. 7965/RM1014/104 
k usnesení č. 9554/RM1014/125 
k usnesení č. 2409/ZM1014/31 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a uzavření dodatku č. 4 ke 
Smlouvě č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 na realizaci stavby “Multifunkční budova III, 
IV Vědecko-technologického parku Ostrava” v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého návrhu s 
uchazečem:  

Skanska a.s. 
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov 
IČ: 26271303  

za podmínky schválení zastupitelstvem města 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 na 
realizaci stavby “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava” v 
rozsahu přílohy č. 2 s uchazečem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Hrabinovi 
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 4 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 1 
Návrh na projednání výzvy městského obvodu a petice občanů a Návrh 
na zúžení - nezúžení předmětu výpůjčky (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 11191/RMm1014/52 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

výzvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k ukončení smlouvy o bezplatné 
výpůjčce budovy na ulici Sokolská třída 62 a  petici občanů žijících v blízkosti této budovy za 
přemístění, případně zrušení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která se nachází na 
ul. Sokolská třída 2641/62 

  
2) ponechává 
   

rozhodnutí v této záležitosti nově zvolené radě města 
  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru majetkového  
zaslat petentům odpověď dle přílohy č. 9 předloženého materiálu s úpravou 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.10.2014
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 3 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Vojtěcha Mynáře, 
člena zastupitelstva města do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 
29.10. - 3.11.2014 
  
Usnesení číslo: 11192/RMm1014/52 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu pana  Vojtěcha Mynáře, člena zastupitelstva  města do Ruské 
federace (Volgograd) ve dnech 29.10. - 3.11.2014  za účelem  účasti na mezinárodním fóru 

  
2) schvaluje 
   

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
  
3) ukládá 
  

členu zastupitelstva města  panu Vojtěchu Mynářovi 
předložit radě města  zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 25.11.2014
 pověřen zastupováním vedoucího odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 2 
Návrh Dohody o organizaci události Kontinentální pohár IAAF 2018 a 
návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o spolupráci při uspořádání 
Kontinentálního poháru IAAF 2018 
  
Usnesení číslo: 11193/RMm1014/52 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2867/ZM1014/35 
k usnesení č. 2535/ZM1014/33 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením Dohody o organizaci události Kontinentální pohár IAAF 2018 mezi statutárním 
městem Ostrava, Českým atletickým svazem, společností Dentsu Inc. a Mezinárodní asociací 
atletických federací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a s uzavřením Smlouvy o budoucí 
smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi statutárním 
městem Ostrava a Českým atletickým svazem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dohody o organizaci události Kontinentální pohár IAAF 2018 mezi 
statutárním městem Ostrava, Českým atletickým svazem, společností Dentsu Inc. a 
Mezinárodní asociací atletických federací dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření 
Smlouvy o budoucí smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 
mezi statutárním městem Ostrava a Českým atletickým svazem dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
  
 
 


