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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.01.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00454/RM1418/10 RM_M 0 Schválení programu 10. chůze rady města dne 
27.01.2015 

28 

00455/RM1418/10 RM_M 17 Návrh na nájem dvou psů k výkonu služby u 
Městské policie Ostrava 

25 

00456/RM1418/10 RM_M 3 Pojmenování nově vzniklých ulic v k.ú. Muglinov 50 
00457/RM1418/10 RM_M 31 Schválení přípravy projektu a souhlas s podáním 

žádosti o nadační příspěvek v rámci grantového 
řízení Nadace OKD pro projekt “Hornické hroby 
Slezská Ostrava” 

50 

00458/RM1418/10 RM_M 34 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 
projekt “Společně cvičíme z života se těšíme” 
vyhlášený Nadací OKD v nadačním programu Pro 
region 

50 

00459/RM1418/10 RM_M 29 Schválení předfinancování a spolufinancování 
projektu „Modernizace přírodovědných a 
technických učeben základních škol na území 
Mob Poruba“ 

50 

00460/RM1418/10 RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 
Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Mgr. Radima Babince, 
náměstků primátora, do SRN (Drážďany) ve 
dnech 12.-15.2.2015 

01 

00461/RM1418/10 RM_M 7 Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže ze dne 30.12.2014 

28 

00462/RM1418/10 RM_M 33 Návrh zástupců města do orgánů obchodních 
společností 

28 

00463/RM1418/10 RM_M 5 Uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení 
běžného účtu s Komerční bankou, a.s. pro 
příležitostné krátkodobé zhodnocování dočasně 
volných finančních prostředků města 

07 

00464/RM1418/10 RM_M 26 Odpověď na žádost městského obvodu Slezská 
Ostrava týkající se příspěvku na výkon státní 
správy 

07 

00465/RM1418/10 RM_M 27 Úprava rozpočtu r. 2015 07 
00466/RM1418/10 RM_M 28 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a 

činnosti za rok 2014 
07 

00467/RM1418/10 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Realizace kulturního a 
turistického značení pro motoristy”, poř. č. 
265/2014 

38 

00468/RM1418/10 RM_M 10 Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve 
vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů na 
povrch pro Green Gas DPB, a.s. 
 
 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 3/40 

00469/RM1418/10 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00470/RM1418/10 RM_M 12 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava, pro společnost 
RWE GasNet,s.r.o. 

08 

00471/RM1418/10 RM_M 13 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení služebnosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
s oprávněným: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

00472/RM1418/10 RM_M 14 Skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní 3031/98, 
Ostrava-Bělský Les. 

08 

00473/RM1418/10 RM_M 18 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k 
pozemkům v k.ú. Poruba 

08 

00474/RM1418/10 RM_M 21 Návrh na neuzavření/uzavření nájemní smlouvy 
ul. Horní č.3032/100 

08 

00475/RM1418/10 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 
nájmu (k.ú. Slezská Ostrava) 

08 

00476/RM1418/10 RM_M 9 Informace o průběhu realizace Integrovaného 
plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” 

87 

00477/RM1418/10 RM_M 15 Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně - 
právnické osobě Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace 

87 

00478/RM1418/10 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví městských příspěvkových organizací z 
oblasti školství 

42 

00479/RM1418/10 RM_M 2 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 
70631816 

41 

00480/RM1418/10 RM_M 20 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 
organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská 
Ostrava, IČ 70631816 

41 

00481/RM1418/10 RM_M 19 Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v 
rámci Programu prevence kriminality na rok 2015 

86 

00482/RM1418/10 RM_M 25 Návrh na jmenování členů správní rady obecně 
prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

28 

00483/RM1418/10 RM_MZP 1 Návrh na jmenování ředitele Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, a na stanovení 
jeho platu 
 

31 
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00484/RM1418/10 RM_M 30 Souhlas se změnou Podmínek Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace k projektu statutárního města 
Ostravy Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO 

90 

00485/RM1418/10 RM_VZ 13 Zadání veřejné zakázky “Mobilní měřící vůz 
2015”, poř. č. 5/2015 

80 

00486/RM1418/10 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u 
ZOO”, poř. č. 166/2014 

05 

00487/RM1418/10 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa F - Hulváky, 
Stojanovo náměstí (PD+IČ+AD)”, poř. č. 
269/2014 

05 

00488/RM1418/10 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kanalizace Nová Bělá - III. 
etapa (PD+AD)”, poř. č. 285/2014 

05 

00489/RM1418/10 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Revitalizace ZŠ Ostrava - 
Hošťálkovice”, poř. č. 221/2014 

05 

00490/RM1418/10 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO 
Ostrava (TDS+BOZP)”, poř. č. 273/2014 

05 

00491/RM1418/10 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 007/2015 

05 

00492/RM1418/10 RM_M 8 Soutěž o titul Ostravský dům roku 2014 89 
00493/RM1418/10 RM_VZ 12 Návrh na uzavření dodatku Smlouvy o 

poskytování služeb administrace zadávacích řízení 
u zakázek “Inteligentní zastávky” a “Podpora 
veřejné dopravy” 

09 

00494/RM1418/10 RM_M 35 Návrh změn v zájmovém sdružení právnických 
osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

28 

00495/RM1418/10 RM_M 32 Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů 
vzdělávacích institucí 

36 

00496/RM1418/10 RM_M 1 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny, ev.č. dodavatele 
15002, na hladině vysokého napětí na rok 2015 

84 

00497/RM1418/10 RM_M 22 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených 
službách dodávky elektřiny, ev.č. dodavatele 
7200004545, na hladině nízkého napětí na rok 
2015 

84 

00498/RM1418/10 RM_M 23 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a 
diagram na dodávku a odběr tepla - vše pro rok 
2015 

84 

00499/RM1418/10 RM_VZ 2 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 
elektrické energie pro statutární město Ostrava a 
městské organizace pro rok 2016, poř.č. 16/2015 

84 

00500/RM1418/10 RM_VZ 3 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 
zemního plynu pro statutární město Ostrava a 
městské organizace pro rok 2016, poř. č. 17/2015 

84 
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Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Kanalizace Bartovice - Stoka B, 
B1 a B1.1 (PD+AD), poř. č. 286/2014 

05 

 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Údržba v příměstských lesích 
zvláštního určení”, poř. č. 4/2015 

80 

 RM_M 16 Návrh na připojení objektů na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

  
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 10. chůze rady města dne 27.01.2015 
  
Usnesení číslo: 00454/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 10. schůze rady města dne 27.01.2015 
 

  
 

RM_M 17 
Návrh na nájem dvou psů k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00455/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s 
pronajímatelem xxxxxx xxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxxe xx, xxx xx xxxxx, dle 
přílohy č.1  předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s 
pronajímatelem xxxxx xxxxxx, nar. xx.xx.xxx, bytem: xxxx xxxx/xx, xxxx - xxxxx xxx xx, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Pojmenování nově vzniklých ulic v k.ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 00456/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem pojmenovat nově vzniklé ulice v k.ú. Muglinov názvy “Ervína Tenglera” a 
“Josefa Dobeše” 
 

  
2) ukládá 
   

primátorovi města Ostravy  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu města Ostravy 
 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 04.03.2015
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 31 
Schválení přípravy projektu a souhlas s podáním žádosti o nadační 
příspěvek v rámci grantového řízení Nadace OKD pro projekt “Hornické 
hroby Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 00457/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu “Hornické hroby Slezská Ostrava” k financování z programu “Pro 
region” vyhlášeného Nadací OKD  

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o nadační příspěvek pro projekt “Hornické hroby Slezská Ostrava”, 
připravovaný v rámci grantového řízení “Pro region” vyhlášeného Nadací OKD, dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a o zajištění 
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předložení žádosti o nadační příspěvek a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami programu “Pro region”, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o nadační příspěvek uvedené v bodu 
2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 13.02.2015
 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
  
4) schvaluje 
   

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 363 tis. Kč   
 

  
 

RM_M 34 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Společně 
cvičíme z života se těšíme” vyhlášený Nadací OKD v nadačním 
programu Pro region 
  
Usnesení číslo: 00458/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Společně cvičíme z života se těšíme“ v 
rámci grantového řízení Nadace OKD v nadačním programu Pro region Nadace OKD, se 
sídlem Lihovarská 119/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČ 27832813, pro rok 2015 na 
revitalizaci okolního pozemku u DPS na ulici Novoveská č. 14 na pozemku p. p. č. 70/10, k. ú. 
Mariánské Hory o výměře 2828 m2 

  
2) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádosti 
o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
dotačního programu Pro region na rok 2015 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 11.02.2015
 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
3) schvaluje 
   

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 454 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu, nebude financováno z rozpočtu SMO 
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4) souhlasí 
   

se zněním čestného prohlášení k projektu „Společně cvičíme z života se těšíme“ dle přílohy 
č. 2) předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 29 
Schválení předfinancování a spolufinancování projektu „Modernizace 
přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb 
Poruba“ 
  
Usnesení číslo: 00459/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9020/RM1014/116 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

financování projektu „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na 
území MOb Poruba“ 

-   v roce 2015: na předfinancování ve výši 20.687 tis. Kč včetně DPH, 

přičemž je v částce obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 2.147 tis. Kč včetně 

DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D. a Mgr. Radima Babince, náměstků primátora, do SRN (Drážďany) 
ve dnech 12.-15.2.2015 
  
Usnesení číslo: 00460/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Mgr. Radima Babince, náměstků 
primátora, do SRN (Drážďany)   ve dnech 12.-15.2.2015   za účelem  účasti  na 
vzpomínkových aktech k  70. výročí  zničení města  Drážďan 
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2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
   

náměstkům primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a  Mgr. Radimu Babincovi, 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 17.03.2015
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 7 
Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže ze dne 30.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00461/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

rozklad podaný u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 13.1.2015 proti rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS-S842/2014/VZ-27871/2014/541/JCh ze dne 
30.12.2014   
 

  
 

RM_M 33 
Návrh zástupců města do orgánů obchodních společností 
  
Usnesení číslo: 00462/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do představenstva 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, 
PSČ 700 30, IČO: 25911368, a to 

Mgr. xxxxxx xxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxx xxxxxxxx xxx/xx, xxxxxx 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do představenstva 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČO: 25396544 s účinností ode dne 3. 2. 2015, a to 

Ing. xxxx xxxxxx, nar. xxxx, bytem xxx xxxxxxč. Xxx/xx, xxxxxxx-xxxxx 

  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  
předložit body 1), 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 5 
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu s 
Komerční bankou, a.s. pro příležitostné krátkodobé zhodnocování 
dočasně volných finančních prostředků města 
  
Usnesení číslo: 00463/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o  uzavření Dodatku ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 31.1.2013, evidenční 
číslo 777/2013/OFR mezi Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
IČ: 4531 7054 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 
ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 26 
Odpověď na žádost městského obvodu Slezská Ostrava týkající se 
příspěvku na výkon státní správy 
  
Usnesení číslo: 00464/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

žádost městského obvodu Slezská Ostrava týkající se příspěvku na přenesenou působnost 
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2) souhlasí 
   

se zněním odpovědi městskému obvodu Slezská Ostrava 
 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu zaslat odpověď městskému obvodu Slezská Ostrava 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00465/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 180, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5169 o 198 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5175 o 9 tis.Kč  
                                                               ÚZ 33113233, pol. 5169 o 35 tis.Kč 
                                                                                    pol. 5175 o 2 tis.Kč 
         na ORJ 135, § 4339, org. 78000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 61 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5021 o 29 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5031 o 23 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5032 o 8 tis.Kč  
                                                              ÚZ 33113233, pol. 5011 o 11 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5021 o 5 tis.Kč  
                                                                                   pol. 5031 o 4 tis.Kč 
                                                                                   pol. 5032 o 2 tis.Kč 
na § 3349, pol. 5169, ORJ 221 o 410 tis.Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5154 o 1 000 tis.Kč 
                                        pol. 5153 o 500 tis.Kč 
na § 3639, pol. 5137, ORJ 230 o 200 tis.Kč (C.3.) 
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- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 300 tis.Kč (C.3.) 

z v y š u j e  financování 
(B.1.) na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 33513233, org. 78000000 o 323 tis.Kč 
                                           ÚZ 33113233, org. 78000000 o 64 tis.Kč  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2141, pol. 5166, ORJ 221 o 410 tis.Kč (C.1.) 
na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 1 500 tis.Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 500 tis.Kč (C.3.) 

 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 28 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2014 
  
Usnesení číslo: 00466/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2014 

  
2) ukládá 
  

a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního 
odboru Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav 
rozpočtu roku 2014 a vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2014, ke kterým mají 
schválené dispoziční oprávnění 
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Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO a ředitel Územního odboru Ostrava HZS 
MSK 
Termín: 27.2.2015 

b) ředitelům příspěvkových organizací 
- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2014 
Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem  MSK  
- zajistit předání “Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2014” vždy 7 
dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům hodnotící komise 
Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 
- předat rozpočtovému oddělení OFR přehled vyúčtování poskytnutých dotací obchodním 
společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané čerpání 
Termín: do 27.2.2015 
- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 
organizací za uplynulý rok a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování 
výsledků tohoto hodnocení do “Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za
rok 2014 - závěrečný účet” 
Zodpovídají: vedoucí odvětvových odborů 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit ke 
schválení radě města 
Termín: do 3.3.2015 

b) koordinovat termíny a účast členů hodnotících komisí na hodnocení hospodaření a činnosti 
za rok 2014 v případě nutnosti požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 
která je povinnou součástí “Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření jednotlivých 
příspěvkových organizací za rok 2014” 
Termín: 30.1.2015 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 
krajským úřadem za rok 2014 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 
vyhláškami Ministerstva financí 
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e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a ostatními subjekty 

f) zpracovat “Zprávu o výsledku hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet” a předložit 
radě města k projednání dne 26.5.2015 a zastupitelstvu města dne 10.6.2015 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

vedoucí veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 
zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO 
a obecně prospěšných společností založených SMO a jejich zapracování do “Zprávy o 
výsledku hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet” 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 11.05.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Realizace kulturního a turistického značení pro 
motoristy”, poř. č. 265/2014 
  
Usnesení číslo: 00467/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00127/RM1418/5 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci kulturního a turistického značení pro 
motoristy v turistické oblasti Ostravsko z důvodu uvedeného v předloženém návrhu 
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RM_M 10 
Návrh na souhlasy se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a 
případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro 
Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00468/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 533/2 - zahrada, 
p.p.č. 534 - zahrada, 
p.p.č. 535/1 - orná půda, 
p.p.č. 635/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas, DPB, a.s. 
se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 
IČO 00494356 

  
2) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 76/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 80 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 86/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 86/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 86/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 86/11 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 115/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. 213/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 214/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 231/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/31 - ostatní plocha, jiná plocha, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 16/40 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/18 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3463/38 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3465/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3586 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3741 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 4173/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4238/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4238/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas, DPB, a.s. 
se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 
IČO 00494356 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 
kV k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00469/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a podzemního kabelového vedení 2x 
NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 751/12 - ostatní plocha, silnice 
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Prostorná, přel NNk DPMO” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.p.č. 751/12 - ostatní plocha, silnice  
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 
geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v částech 
pozemků p.p.č. 751/9 a p.p.č. 751/12 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a podzemního 
kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v části pozemku p.p.č. 751/9 v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 
- ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
+ DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
- ve výši 1.320,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 
kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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RM_M 12 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, pro společnost RWE 
GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00470/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 755/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování STL plynovodu dn40 a 3 ks STL plynovodních přípojek 
dn32 v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2909-135/2013 ze dne 9.7.2013, na dobu 
časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 121,- Kč včetně 21 % DPH  

  
 

RM_M 13 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, s oprávněným: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00471/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 791/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN 230 V v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 3721-838/2011 ze dne 17.11.2011 a geometrickým plánem č. 3689-
33/2011 ze dne 3.11.2011, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 
48.763,- Kč vč. 21% DPH. 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti podle přílohy č. 6 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1800/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 1800/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1800/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1800/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1800/79 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 1800/80 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 3566/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 

za účelem zřízení a provozování podzemních trakčních trolejbusových kabelů v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 4631-23/2014 ze dne 15.5.2014, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou náhradu ve výši 1.210,- Kč vč. 21% DPH. 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
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služebnosti podle přílohy č. 9 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1800/60 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc.č. 1800/73 - ostatní plocha, ostatní plocha, 
parc.č. 3566/1 - ostatní plocha, ostatní plocha, 
parc.č. 3566/2 - ostatní plocha, ostatní plocha, 
parc.č. 3566/15 - ostatní plocha, ostatní plocha, 
parc.č. 3566/21 - ostatní plocha, ostatní plocha, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 

za účelem zřízení a provozování podzemního a z části nadzemního závěsného optického 
sdělovacího vedení v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4633-25/2014 ze dne 6.5.2014, 
na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,- Kč vč. 21% DPH. 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti podle přílohy č. 12 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3566/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc.č. 3566/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s oprávněným: 

Dopravní podnik a.s. 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 

za účelem zřízení a provozování podzemních tramvajových trakčních kabelů 0,6 kV  v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 4631-23/2014 ze dne 15.5.2014, na dobu časově neomezenou, 
za jednorázovou náhradu ve výši 1.210,- Kč vč. 21% DPH 
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RM_M 14 
Skončení nájmu bytu výpovědí, ul. Horní 3031/98, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 00472/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o skončení nájmu bytu č. 4 v 1.NP domu č.p. 3031, ul. Horní č.or. 98, který je na pozemku 
parc.č. 287/2, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, založeného smlouvou o společném nájmu 
bytu ev.č. 1158/2012/MJ ze dne 11.04.2012,  uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a 
Štefanem Svitkem a Michaelou Heczkovou, 

s jediným současným nájemcem xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytem xxxx 
xxxx/xx, xxxxxx-xxxxx xxx, 

výpovědí ve smyslu § 2291 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Poruba 
  
Usnesení číslo: 00473/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 1778/1 - orná 
půda, parc. č. 1778/63 - orná půda, parc.č. 1778/64 - orná půda, parc.č. 1778/65 - orná půda, 
parc.č. 1778/66 - orná půda, parc.č. 1778/69 - orná půda, parc.č. 1778/72 - orná půda, parc.č. 
1778/74 - orná půda, parc.č. 1778/76 - orná půda, parc.č. 1778/77 - orná půda, parc.č. 1778/79 
- orná půda, parc.č. 1778/86 - orná půda, parc.č. 1778/87 - orná půda, parc.č. 1778/102 - orná 
půda, parc.č. 1778/103 - orná půda a parc.č. 1796/2 - trvalý trávní porost vše v k.ú. Poruba, 
obec Ostrava  s pachtýřem 

ZOD Poruba a.s., Záhumenní 103/2034, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 47673516  

na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou a za pachtovné ve výši 4.500,- Kč/ha/rok tj. 
celkem 35.015,85 Kč/rok, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně propachtovatele o neuzavření pachtovní smlouvy na pozemky parc.č. 1778/1 - orná 
půda, parc. č. 1778/63 - orná půda, parc.č. 1778/64 - orná půda, parc.č. 1778/65 - orná půda, 
parc.č. 1778/66 - orná půda, parc.č. 1778/69 - orná půda, parc.č. 1778/72 - orná půda, parc.č. 
1778/74 - orná půda, parc.č. 1778/76 - orná půda, parc.č. 1778/77 - orná půda, parc.č. 1778/79 
- orná půda, parc.č. 1778/86 - orná půda, parc.č. 1778/87 - orná půda, parc.č. 1778/102 - orná 
půda, parc.č. 1778/103 - orná půda a parc.č. 1796/2 - trvalý trávní porost vše v k.ú. Poruba, 
obec Ostrava  s pachtýřem 

Ing. Richardem Švidrnochem, místem podnikání Záhumenní 47/58, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO 71218947  

na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou a za pachtovné ve výši 3.010,- Kč/ha/rok tj. 
celkem 23.421,71 Kč/rok, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na neuzavření/uzavření nájemní smlouvy ul. Horní č.3032/100 
  
Usnesení číslo: 00474/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

- uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13, ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les, na dobu 
určitou 3 měsíce, 

s žadatelkou xxxxxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem xxxx xxxx/xxx, xxxxxx-xxxx xxx, 
za podmínky úhrady veškerých závazků ke dni uzavření smlouvy 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu  
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RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu (k.ú. Slezská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00475/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 6 ke “Smlouvě o nájmu” ev.č. 1920/2005/MJ ze 
dne 8.11.2005, ve znění dodatků č. 1-4, uzavřené 
s právnickou osobou 
Ostravské výstavy, a.s., 
se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25399471, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Informace o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
“Budoucnost Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 00476/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0127/ZM1014/4 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” 
spolufinancovaného v rámci Integrovaného operačního programu. 
 

  
2) ukládá 
   

1. náměstku primátora Ing. Lumíru Palyzovi  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 15 
Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně - právnické osobě 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00477/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uložit dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Komorní scéna Aréna, příspěvková 
organizace, se sídlem 28. října 289/2, 701 85 Ostrava, IČ 00845035, 

odvod do rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 82.281,83 Kč za porušení rozpočtové 
kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) stanoví 
  

právnické osobě Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 289/2, 
701 85 Ostrava, IČ 00845035, lhůtu do 28.02.2015 pro zaplacení odvodu neoprávněně 
použitých peněžních prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.01.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 00478/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti školství dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu  
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2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 2 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, Bohumínská 
1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 70631816 
  
Usnesení číslo: 00479/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 
organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 70631816 v celkové 
pořizovací ceně 967 547,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předsedkyně : Ing. Martina Curusová - ekonom 

členové :        Ing. Dagmar Lapišová - vedoucí provozního útvaru 

                     Mgr. Veronika Delongová - vedoucí sociálního útvaru  

                     Miluše Čihařová - vedoucí ošetřovatelského útvaru 

                     Radmila Glosová - odbor majetkový magistrátu 
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3) ukládá 
   

předsedkyni likvidační komise vyhotovit zápis o provedení likvidace dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Martina Curusová, T: 27.02.2015
 ekonom 
  

 
RM_M 20 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Domov pro 
seniory Kamenec, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 
Slezská Ostrava, IČ 70631816 
  
Usnesení číslo: 00480/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 
organizace, IČ 70631816, se sídlem 710 00 Slezská Ostrava, Bohumínská 1056/71 v celkové 
výši 11 591,-- Kč. 
 

  
 

RM_M 19 
Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence 
kriminality na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00481/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00380/RM1418/8 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o státní účelovou dotaci 
v rámci “Programu prevence kriminality na rok 2015” 
ve výši 1.544 tis. Kč na projekty: 
”Ostrava - Asistent prevence kriminality 2015” ve výši 672 tis. 
”Ostrava - Rozšíření mentoringu 2015” ve výši 161 tis. Kč  
”Ostrava - Společně proti lichvě a dluhům” ve výši 115 tis. Kč 
”Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA” ve 
výši 73 tis. Kč  
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”Ostrava - Modernizace městského kamerového systému” ve výši 486 tis. Kč 
”Ostrava - Příměstský tábor s Městskou policií Ostrava” ve výši 37 tis.Kč 

  
2) schvaluje 
  

finanční participaci města na programu v celkové výši 257 tis. Kč, která je zařazena na ORJ 
180 odboru sociálních věcí, zdravotnictví  a vzdělanosti  

  
3) ukládá 
   

vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
zajistit předložení žádosti včetně všech jejích příloh na Ministerstvo vnitra ČR v souladu s 
podmínkami  “Programu prevence kriminality na rok 2015” 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 25 
Návrh na jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti 
Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 00482/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

aby správní rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s., IČ: 253 80 443, se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Mariánskohorská 1328/29, s účinností od 6.2.2015 jmenovala 
MUDr. Jiřího Heinricha, nar. 9. ledna 1947, r.č. 470109/451,  bytem Tyršova 36, Ostrava 
členem správní rady na další tříleté funkční období 

  
2) navrhuje 
  

aby správní rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s., IČ: 253 80 443, se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Mariánskohorská 1328/29,  s účinností od 6.2.2015 jmenovala 
Yvetu Sekerákovou, nar. 1. listopadu 1964, r.č. 6461010578, bytem Gen. Hrušky 1214/24, 
Mariánské Hory, Ostrava členkou správní rady na tříleté funkční období. 
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RM_MZP 1 
Návrh na jmenování ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, a na stanovení jeho platu 
  
Usnesení číslo: 00483/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00255/RM1418/6 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
   

s účinností k 01.02.2015 do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, MUDr. Jaroslava Luxe 
 

  
2) schvaluje 
   

plat MUDr. Jaroslava Luxe, jmenovaného s účinností k 01.02.2015 ředitelem Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
 

  
 

RM_M 30 
Souhlas se změnou Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektu statutárního města Ostravy Rozvoj metropolitní komunikační 
infrastruktury SMO 
  
Usnesení číslo: 00484/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 00238/15 
k usnesení č. 11930/RM0610/141 
k usnesení č. 2800/ZM1014/35 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu k 
projektu “Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Rozvoj metropolitní 
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komunikační infrastruktury SMO” uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.01.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_VZ 13 
Zadání veřejné zakázky “Mobilní měřící vůz 2015”, poř. č. 5/2015 
  
Usnesení číslo: 00485/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění sledování kvality 
ovzduší prostřednictvím mobilního měřícího vozu a poskytování měřených dat s dodavatelem: 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Sídlo: Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 
IČO: 71009396 

za cenu nejvýše přípustnou  891.000,- Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- zvyšuje financování pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120.....o 1.079 tis. Kč 
- zvyšují běžné výdaje § 3716, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190.......o 1.079 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat výše uvedené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u ZOO”, poř. č. 
166/2014 
  
Usnesení číslo: 00486/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10681/RM1014/138 
k usnesení č. 10507/RM1014/137 
  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu na realizaci stavby “Organizace parkování vozidel u ZOO” v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 4:  

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

za cenu nejvýše přípustnou 9.947.239,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 269/2014 
  
Usnesení číslo: 00487/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a dokumentace pro provádění stavby “Cyklistická trasa F - Hulváky, 
Stojanovo náměstí” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a výkon inženýrské činnosti a 
autorského dozoru v rámci uvedené stavby, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se 
společností: 
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Projekt 2010, s.r.o. 
se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 426.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kanalizace Nová Bělá - III. etapa (PD+AD)”, poř. č. 
285/2014 
  
Usnesení číslo: 00488/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace k žádosti 
o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s 
propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského 
dozoru pro akci “Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” v městském obvodě Nová-Bělá, a to v 
rozsahu dle předloženého návrhu s dodavatelem: 

Ing. Renata Fuková 
Bajgarova 637, 725 26 Ostrava-Krásné Pole  
IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 865 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice”, poř. č. 
221/2014 
  
Usnesení číslo: 00489/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 11138/RM1014/144 
k usnesení č. 00225/RM1418/6 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o neuzavření smlouvy s uchazečem EUROprojekt build and technology s.r.o., se 
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sídlem: Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 700 30, který se umístil v pořadí jako první 
v zadávacím řízení  veřejné zakázky na realizaci stavby “Rekonstrukce ZŠ Ostrava -
Hošťálkovice”, a to z důvodu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o uzavření Smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby “Rekonstrukce ZŠ Ostrava -
Hošťálkovice” s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí: 
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. 
se sídlem: Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00  Ostrava 
IČ: 25357603 
za cenu nejvýše přípustnou 7.909.864,15 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 273/2014 
  
Usnesení číslo: 00490/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 
dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen “BOZP”) na staveništi, včetně zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace po dobu 
výstavby v rámci realizace stavby “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava” ve Slezské 
Ostravě, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 399.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní (TDS+BOZP)”, poř. č. 
007/2015 
  
Usnesení číslo: 00491/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, včetně zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to po 
dobu realizace stavby „Rekonstrukce ul. Nádražní“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v 
rozsahu dle předloženého návrhu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu 
2. JUDr. Josef Kadlec - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská- odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 
2. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s. 
3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 
4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu   
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náhradníci: 
1. Ing. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 
3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy  
4. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu 

  
4) ukládá 
   

zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
6) zmocňuje 
   

zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s 
výjimkou smlouvy a rozhodnutí o námitkách 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_M 8 
Soutěž o titul Ostravský dům roku 2014 
  
Usnesení číslo: 00492/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 
   

soutěž o titul Ostravský dům roku 2014 k 28. lednu 2015 
 

  
2) schvaluje 
  

Statut soutěže o titul Ostravský dům roku 2014 a její rozpočet dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o proplacení odměn za práci v odborné porotě nezávislým odborníkům z oboru urbanismu a 
architektury formou Dohody o provedení práce v hodinové sazbě dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
4) ukládá 
   

vedoucímu útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
zajistit průběh této soutěže 
 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 30.06.2015
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
5) ukládá 
   

zastupujícímu vedoucímu odboru kanceláře primátora 
zajistit vyhlášení soutěže a jejich výsledků 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 30.06.2015
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_VZ 12 
Návrh na uzavření dodatku Smlouvy o poskytování služeb administrace 
zadávacích řízení u zakázek “Inteligentní zastávky” a “Podpora veřejné 
dopravy” 
  
Usnesení číslo: 00493/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10037/RM1014/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb administrace zadávacích řízení ve 
věci veřejných zakázek “Inteligentní zastávky” a “Podpora veřejné dopravy” mezi Statutárním 
městem Ostrava a společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 
Brno, IČ 28305043, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu včetně udělení zplnomocnění k 
zastupování - příloha č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 35 
Návrh změn v zájmovém sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 00494/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

na straně statutárního města Ostrava 
odvolat  
člena předsednictva zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 
Bc.xxxxxxx xxxxx, xxx, nar. xxxx, xxxxxx xxx/x, xxx xx, xxxxx  

  
2) navrhuje 
  

na straně statutárního města Ostrava  
odvolat 
členy dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 
Ing. xxxxxx xxxxxx, nar. xxxx, xxxxxx x/xxx, xxx xx xxxxx  
xxxxxx xxxxxxa, nar. xxx, xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxa  

  
3) navrhuje 
   

na straně statutárního města Ostrava 
jako člena předsednictva zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 
Ing. Davida Pflegera, člen rady města 
 

  
4) navrhuje 
  

na straně statutárního města Ostrava 
za členy dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZEPČNÁ 
DOPRAVA!!!  

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 

Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora 
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5) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Ivo Hařovským, 
náměstkem primátora, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 00495/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dvou smluv o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 
statutárním městem Ostrava a: 

1) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, se 
sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

2) Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, se sídlem Mlýnská 5, 701 03 
Moravská Ostrava, IČO 61988987, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  
 

RM_M 1 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny, ev.č. dodavatele 15002, na hladině vysokého napětí na rok 
2015 
  
Usnesení číslo: 00496/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev.č. dodavatele 15002, ev.č. odběratele 1221/2014/HS 
“Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny” mezi 

zákazníkem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava,  IČ: 00845451 
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a 

dodavatelem 

Amper Market, a.s., se sídlem  Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ: 140 00, IČO: 24128376 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny, ev.č. dodavatele 7200004545, na hladině nízkého napětí na rok 
2015 
  
Usnesení číslo: 00497/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev.č. dodavatele 7200004545, ev.č. zákazníka 
2033/2014/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 
zákazníkovi” mezi 

zákazníkem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava,  IČ: 00845451 

  a 

 dodavatelem 

Europe Easy Energy a.s. se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, 
IČO: 28603001 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 39/40 

RM_M 23 
Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku a 
odběr tepla - vše pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00498/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ujednání o ceně, dohod o poskytování záloh za odběr tepelné energie a diagramů  na 
dodávku a   odběr  tepla - vše pro rok 2015 - s Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 
IČO: 45193410 (dříve Dalkia Česká republika, a.s.,), dle přílohy č. 1 a 2  předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 
statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016, poř.č. 
16/2015 
  
Usnesení číslo: 00499/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o 
zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky o  sdružených službách dodávky elektrické 
energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 
1595/14, PSČ 17000, IČ: 271 49 862 v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu pro 
účely zastoupení města jako zadavatele ve veřejné zakázce  „Veřejná zakázka o sdružených 
službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro 
rok  2016“ 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 
statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016, poř. č. 
17/2015 
  
Usnesení číslo: 00500/RM1418/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky dle ustanovení § 86 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění předběžného oznámení   veřejné zakázky o 
sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské 
organizace pro rok 2016 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci se společností eCENTRE, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 
1595/14, PSČ 17000, IČ: 271 49 862 v rozsahu dle Přílohy č.1 předloženého materiálu pro 
účely zastoupení města jako zadavatele ve veřejné zakázce ”Veřejná zakázka  o sdružených 
službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 
2016”  

  
 

  
 
 


