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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.06.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09597/RMm1418/28 RM_M 0 Schválení programu 28. mimořádné schůze rady 

města konané dne 26.06.2018 

35 

09598/RMm1418/28 RM_M 5 Jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné 

společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

09599/RMm1418/28 RM_MZP 1 Další postup ve věci náhrady škody              

za neoprávněné užívání pozemku parc. č. 160/1            

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

28 

09600/RMm1418/28 RM_MZP 2 Další postup ve věci možného vzniku škody             

v důsledku pochybení při naložení s datovou 

zprávou 

28 

09601/RMm1418/28 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,              

do Francie (Štrasburk) ve dnech 02.–04.07.2018 

01 

09602/RMm1418/28 RM_MZP 3 Odpověď na žádost společnosti NEMO & 

SELECTA s.r.o. 

90 

09603/RMm1418/28 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “3D scan DKMO”, poř.             

č. 176/2018 

87 

09604/RMm1418/28 RM_M 7 Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ 

(areál VTP Ostrava - Pustkovec) 

08 

09605/RMm1418/28 RM_M 9 Návrh na změnu usnesení rady města             

č. 008859/RM1418/123 

08 

09606/RMm1418/28 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Kanalizace Nová Ves             

ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu              

ul. U Boříka (PD+AD)”, poř. č. 68/2018 

05 

09607/RMm1418/28 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Pustkovec”, 

poř. č. 35/2018 

05 

09608/RMm1418/28 RM_M 3 Žádost městského obvodu Polanka nad Odrou              

o rozšíření účelu neinvestičního transferu             

na realizaci projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - 

Polanka nad Odrou” 

80 

09609/RMm1418/28 RM_M 4 Vystavení objednávky vůči spol. Ovanet a.s.             

na upgrade WiFi v místnosti 306 

83 

09610/RMm1418/28 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty               

doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem)            

ve dnech 06.-08.06.2018 

29 

09611/RMm1418/28 RM_M 8 Úpravy rozpočtu 2018 07 

09612/RMm1418/28 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Dodávka sčítačů“ poř.                  

č. 157/2018 

09 

09613/RMm1418/28 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na nákup barevné kopírky pro rozmnožovnu 
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09614/RMm1418/28 RM_M 2 Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

(změna) na projekt “Zprostředkující subjekt ITI 

ostravské aglomerace” 

21 
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RM_M 0 
Schválení programu 28. mimořádné schůze rady města konané dne 
26.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09597/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 28. mimořádné schůze rady města konané dne 26.06.2018 

  

 
RM_M 5 
Jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův 
máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 09598/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 

o.p.s., IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX, dnem 01.05.2018 

  

2) jmenuje 

  
do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., IČO: 268 07 

882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXX 

  

 
RM_MZP 1 
Další postup ve věci náhrady škody za neoprávněné užívání pozemku 
parc. č. 160/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09599/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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přípis Daniela Dědocha, IČO: 73074331, se sídlem 28. října 2659/157, Ostrava 709 00, který 

je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nepodávat žalobu o náhradu škody ve výši 242.991,- Kč vůči Danielovi Dědochovi, IČO: 

73074331, se sídlem 28. října 2659/157, Ostrava 709 00, a to v souladu s důvodovou zprávou 

předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Další postup ve věci možného vzniku škody v důsledku pochybení             
při naložení s datovou zprávou 
  
Usnesení číslo: 09600/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vymáhat společně a nerozdílně po XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX - paní XXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX a panu XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXX, náhradu škody ve výši 11.776 Kč, a to v souladu s důvodovou zprávou 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 6 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Francie (Štrasburk) ve dnech 02. – 04.07.2018 
  
Usnesení číslo: 09601/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Štrasburk) 

ve dnech 02.-04.07.2018 za účelem účasti na ceremoniálu pro finalisty soutěže RegioStars 

2018 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 6/14  
  

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 17.07.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_MZP 3 
Odpověď na žádost společnosti NEMO & SELECTA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09602/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost o sdělení informace společnosti NEMO & SELECTA s.r.o. v souvislosti s výběrem 

dodavatele zajišťujícím letenky/jízdenky pro řečníky a další účastníky konference TBEX 

  

2) souhlasí 

  
se zněním sdělení  pro společnost NEMO & SELECTA s.r.o. v souvislosti s výběrem 

dodavatele zajišťujícím letenky/jízdenky pro řečníky a další účastníky konference TBEX           

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “3D scan DKMO”, poř. č. 176/2018 
  
Usnesení číslo: 09603/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 553 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje § 3392, pol.  6119, org. 8102, ORJ 160 o 553 tis. Kč 
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2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 

3D zaměření budovy Domu kultury města Ostravy v rozsahu přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

Ježek atelier architects s.r.o. 

se sídlem: Hlavní 784, Albrechtice 735 43 

IČO: 043 04 942 

za cenu nejvýše přípustnou 457.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 7 
Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ (areál VTP Ostrava - 
Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 09604/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci ke Kupní smlouvě ev. č. 2983/2017/MJ uzavřené dne 5. 10. 2017 se společností 

Elektro MAR a.s., IČO: 039 15 131  dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na změnu usnesení rady města č. 008859/RM1418/123 
  
Usnesení číslo: 09605/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 08859/RM1418/123 
  
Rada města 

  
1) mění 
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své usnesení č. 08859/RM1418/123 bod 4) kterým rozhodla o uzavření Smlouvy o úhradě 

nákladů se společností 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO 45274924, 

a to tak, že se původní příloha č. 5 k usnesení rady města č. 08859/RM1418/123 bod 

4)        v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) mění 

  
své usnesení č. 08859/RM1418/123 bod 5) kterým rozhodla o uzavření Smlouvy o úhradě 

nákladů se společností 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Vítkovice, 

IČO 451 93 070, 

a to tak, že se původní  příloha č. 6 k usnesení rady města č. 08859/RM1418/123 bod 5)  

v plném rozsahu nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická a rekonstrukce 
vodovodu ul. U Boříka (PD+AD)”, poř. č. 68/2018 
  
Usnesení číslo: 09606/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu “Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická         

a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka” v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

Projekt 2010, s. r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 638.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Pustkovec”, poř. č. 35/2018 
  
Usnesení číslo: 09607/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08727/RM1418/121 
k usnesení č. 09014/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,          

na realizaci stavby „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ v  k. ú. Pustkovec a k. ú. Poruba - sever, 

obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 12: 

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 18 341 886,58 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 3 
Žádost městského obvodu Polanka nad Odrou o rozšíření účelu 
neinvestičního transferu na realizaci projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - 
Polanka nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 09608/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  rozšíření účelu neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

poskytnutého městskému obvodu Polanka nad Odrou na realizaci projektu “IZOLAČNÍ 

ZELEŇ - Polanka nad Odrou” o části B, C a D dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 4 
Vystavení objednávky vůči spol. Ovanet a.s. na upgrade WiFi              
v místnosti 306 

(zn.předkl.) 
83 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 10/14  
  

  
Usnesení číslo: 09609/RMm1418/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na upgrade bezdrátové datové sítě – WiFi v jednací místnosti 306 - sál 

zastupitelstva MMO vůči společnosti OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568, ve výši 158 035,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem) ve dnech 
06.-08.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09610/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 09195/RM1418/128 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem) ve dnech 06.-08.06.2018 

  

 
RM_M 8 
Úpravy rozpočtu 2018 
  
Usnesení číslo: 09611/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 5 000 tis. Kč 

poskytnuté Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00635162 za účelem spolufinancování provozu protialkoholní 

záchytné stanice v roce 2018 

b) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 ve výši 693 500 Kč 

poskytnuté Dětskému centru Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí 

s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru 

Domeček v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a) ve výši 500 tis. Kč na realizaci akce „Písek v centru“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) ve výši 4 000 tis. Kč na realizaci akce „Parkoviště na ul. Na Jízdárně“ dle důvodové zprávy 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120            o      500 tis. Kč (E.1.) 

                                                             o    4 000 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ORG 502, ÚZ 93         o      500 tis. Kč (E.1.) 

                                                   ORG 602, ÚZ 3500     o   4 000 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.1., E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG 502, ÚZ 93                          o      500 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ORG 602, ÚZ 3500                      o   4 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci „Písek v centru“ 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                            o      500 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci „Parkoviště na ul. Na Jízdárně“ 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, ORG 0209360000000   o   4 000 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Dodávka sčítačů“ poř. č. 157/2018 
  
Usnesení číslo: 09612/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 3 ks 

sčítačů včetně GSM přenosu dat v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

Partnerství, o.p.s. 

se sídlem: Údolní 567/33, 602 00 Brno 

IČO: 262 68 817 

za cenu nejvýše přípustnou 390.000,- Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží: 

kapitálové výdaje na: § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100 o 472 tis. Kč 

zvýší: 

kapitálové výdaje na: § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 472 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup barevné 
kopírky pro rozmnožovnu 
  
Usnesení číslo: 09613/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ricoh Czech Republic s.r.o., se sídlem: 

Jihlavská 1558/21, Praha 4-Michle, IČO: 48117820 na nákup kopírky pro rozmnožovnu 

MMO značky Ricoh v konfiguraci dle předložené nabídky ze dne 24.5.2018 za nejvýše 

přípustnou cenu 359.137,68  Kč vč. DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.08.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 2 
Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na projekt 
“Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace” 
  
Usnesení číslo: 09614/RMm1418/28 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 03970/RM1418/60 
k usnesení č. 04473/RM1418/65 
k usnesení č. 06662/RM1418/97 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu “Zprostředkující 

subjekt ITI ostravské aglomerace” spolufinancovaného z Operačního programu Technická 
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pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru vnitřních věcí 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


