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Usnesení 
21. mimořádné schůze rady města 
konané dne 30.06.2017 

čís. 06846/RMm1418/21-06850/RMm1418/21 

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
náměstek primátora 
 

______________________________ 

Ing. Vladimír Cigánek 
náměstek primátora 
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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.06.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06846/RMm1418/21 RM_M 0 Schválení programu 21. mimořádné schůze rady 

města konané dne 30.06.2017 

35 

06847/RMm1418/21 RM_M 1 Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s 

JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 

28 

06848/RMm1418/21 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska 

(Zürich) ve dnech 10.-13.07.2017 

01 

06849/RMm1418/21 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” 

05 

06850/RMm1418/21 RM_VZ 2 ”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava a 

městské organizace v období 31.7. až 31.12.2017, 

poř. č.146/2017 

84 

  
 
RM_M 0 
Schválení programu 21. mimořádné schůze rady města konané dne 
30.06.2017 
  
Usnesení číslo: 06846/RMm1418/21 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 21. mimořádné schůze rady města konané dne 30.06.2017 

  

 
RM_M 1 
Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, 
advokátem 
  
Usnesení číslo: 06847/RMm1418/21 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 

Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem Občanská 1115/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO: 646 15 065, k zastupování statutárního města Ostrava v soudním řízení vedeném u  
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Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. 79 A 4/2017, o návrhu Města Klimkovice na zrušení 

opatření obecné povahy Územního plánu Ostravy, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska 
(Zürich) ve dnech 10.-13.07.2017 
  
Usnesení číslo: 06848/RMm1418/21 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do SRN (Mnichov) a do Švýcarska (Zürich) ve dnech 10.-13.07.2017 za účelem doprovodu 

orchestru a pracovních jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 29.08.2017 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro 
účely galerie Plato Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 06849/RMm1418/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 06723/RM1418/97 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
protokol o otevírání obálek k veřejné zakázce “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

pro účely galerie Plato Ostrava” konaného dne 27.6.2017 
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2) rozhodla 

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

č.4 předloženého materiálu, na zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti, výkonu činnosti koordinátora BOZP a 

výkonu autorského dozoru po dobu realizace rekonstrukce/konverze objektu bývalých 

městských jatek pro účely galerie Plato Ostrava s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 

pořadovým číslem 1: 

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. Grafická 831/20, 150 00 Praha 

IČO: 01422294 

za cenu nejvýše přípustnou 6.900.000,- Kč. bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 
statutární město Ostrava a městské organizace v období 31.7. až 
31.12.2017, poř. č.146/2017 
  
Usnesení číslo: 06850/RMm1418/21 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a pověřujícími zadavateli, kteří 

jsou specifikováni v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností mezi statutárním městem 

Ostrava a společností e-CENTRE, a.s., Argentinská 286/38, 170 00  Praha 7, IČO: 

27149862,  na výkon činností směřujících k zadání veřejné zakázky o sdružených službách 

dodávky elektrické energie na období od 31.7.2017 do 31.12.2017 v jednacím řízení bez 

uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 3 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu, za cenu nejvýše přípustnou 617 000,- Kč bez DPH 

  

3) schvaluje 

  
zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické 

energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na období od 31.7.2017 do 

31.12.2017 realizované v jednacím řízení bez uveřejnění nákupem na komoditní burze dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 
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4) rozhodla 

  
aby společnost e-CENTRE, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony 

zadavatelské činnosti podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších změn a doplňků a úkony spojené s uzavřením burzovních obchodů, vztahující se k 

veřejné zakázce o sdružených službách dodávky elektrické energie na období od 31.7.2017 do 

31.12.2017 za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 3) tohoto usnesení  

  

 
  
 
 


