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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.05.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

09183/RM1418/128 RM_M 0 Schválení programu 128. schůze rady města 

konané dne 22.05.2018 

35 

09184/RM1418/128 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

09185/RM1418/128 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o 

45 

09186/RM1418/128 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. 

45 

09187/RM1418/128 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

09188/RM1418/128 RM_M 23 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do USA (New York)                

ve dnech 25.–30.04.2018 

42 

09189/RM1418/128 RM_M 22 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci             

a souhlas s dokrytím financování části dotace                

pro projekt “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH 

Proskovice” 

50 

09190/RM1418/128 RM_M 21 Zajištění školení a ubytování strážníků a čekatelů 

jiných obecních a městských policií 

25 

09191/RM1418/128 RM_M 29 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                    

za měsíc duben 2018 

25 

09192/RM1418/128 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 76/2018 25 

09193/RM1418/128 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Nákup bund”, poř. č. 77/2018 25 

09194/RM1418/128 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Nákup obuvi”, poř. č. 78/2018 25 

09195/RM1418/128 RM_M 24 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty       

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

primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem)            

ve dnech 06.-08.06.2018 

01 

09196/RM1418/128 RM_M 42 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty             

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

Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady 

města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů 

zastupitelstva města, do Polska (Katovice) dne 

29.05.2018 

01 

09197/RM1418/128 RM_M 45 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty             

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a                

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,              

do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 

01 

09198/RM1418/128 RM_M 25 Zmocnění za účelem vypořádání nároků se 

společností AMÁDEUS REAL, a.s. 

 

28 
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09199/RM1418/128 RM_M 27 Zapojení do přípravy a realizace projektu 

“Komunitně založené participativní plánování              

v městském prostoru“ 

38 

09200/RM1418/128 RM_M 28 Memorandum o spolupráci při přípravě projektu 

„Ostrava Land v Praze“ 

38 

09201/RM1418/128 RM_M 40 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů 

38 

09202/RM1418/128 RM_M 41 Návrh změny v dozorčí radě spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z. s. 

38 

09203/RM1418/128 RM_M 44 Návrh na účast statutárního města Ostravy                  

na mezinárodních veletrzích nemovitostí                          

a investičních příležitostí Expo Real 2018                         

v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes 

38 

09204/RM1418/128 RM_M 17 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 

2945/2017/OSR 

38 

09205/RM1418/128 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů          

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

a návrh na odpis nedobytných pohledávek téže 

organizace 

40 

09206/RM1418/128 RM_M 20 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory vzdělávací akce “VII. 

KARDIOVASKULÁRNÍ DNY s mezinárodní 

účastí” právnické osobě Kongresy CZ, s.r.o. 

86 

09207/RM1418/128 RM_M 26 Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace 

městského kamerového systému 2017 v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 

pro rok 2017 

86 

09208/RM1418/128 RM_M 37 Návrh na změnu účelu investičního příspěvku 

poskytnutého Domovu Sluníčko, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace 

86 

09209/RM1418/128 RM_M 12 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové 

organizaci 

87 

09210/RM1418/128 RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Ideový návrh Mezinárodního 

kulturního centra“ poř. č. 129/2018 

87 

09211/RM1418/128 RM_M 4 Návrh na souhlas se stavbou “Stavební úpravy ul. 

Švédská v úseku od ul. Mojžíškové po ul. Krajní” 

08 

09212/RM1418/128 RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

s OVANET a.s. a Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s. 

08 

09213/RM1418/128 RM_M 6 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy                  

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a návrh na uzavření dodatku č.2                

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

08 
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statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

09214/RM1418/128 RM_M 7 Návrh na navýšení hodnoty vodohospodářského 

majetku statutárního města Ostravy o realizované 

technické zhodnocení 

08 

09215/RM1418/128 RM_M 8 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti                         

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

09216/RM1418/128 RM_M 14 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s prodejem nemovitých věcí městskými obvody 

Slezská Ostrava a Vítkovice 

08 

09217/RM1418/128 RM_M 30 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

09218/RM1418/128 RM_M 31 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Sedlnice, obec Sedlnice v rámci stavby “Ostrava 

Airport Multimodal Park” 

08 

09219/RM1418/128 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

09220/RM1418/128 RM_M 33 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

a návrh neuzavřít nájemní smlouvu k části 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

09221/RM1418/128 RM_M 34 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava. 

08 

09222/RM1418/128 RM_M 36 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava společnosti CTP 

Invest s r.o. 

08 

09223/RM1418/128 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

prostor v budově č.p. 1801 na ul. Sokolská třída 

30, Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

09224/RM1418/128 RM_M 1 Dohoda o ukončení závazkového vztahu 

založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní 

č. 1383/2012/OI/LPO pro zajištění projektové 

dokumentace ke stavbě ORG 8146 “Rozšíření 

VTP Ostrava, I. etapa” 

05 

09225/RM1418/128 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu 

MNO – část I”, poř. č. 105/2018 

05 

09226/RM1418/128 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Osvětlení přechodů pro chodce 

ul. Nádražní”, poř. č. 80/2018 

05 

09227/RM1418/128 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Berma řeky Ostravice - 

komunikace a opevnění”, poř.č. 95/2018 

05 

09228/RM1418/128 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - městský 

mobiliář”, poř. č. 84/2018 

05 

09229/RM1418/128 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Odstranění septiku v ul.                  

Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 81/2018 

05 

09230/RM1418/128 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Dopravní hřiště Orebitská”, poř. 

č. 225/2017 

05 

09231/RM1418/128 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Porážkova”, 

poř. č. 97/2018 

05 
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09232/RM1418/128 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu 

Střelniční 75/8 (TDS + BOZP)”, poř. č. 93/2018 

05 

09233/RM1418/128 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rozšíření komunikace na ul. 

Horní”, poř. č. 33/2018 

05 

09234/RM1418/128 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Pustkovec 

(TDS + Plán a koordinace BOZP)”, poř. č. 

99/2018 

05 

09235/RM1418/128 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Oprava odchlorovací stanice 

Ozdravného centra Ještěrka”, poř. č. 98/2018 

05 

09236/RM1418/128 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Kanalizace Hrušov - osady”, 

poř. č. 11/2018 

05 

09237/RM1418/128 RM_M 18 Soutěž o titul Ostravský dům roku 2017 89 

09238/RM1418/128 RM_M 46 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih a k nabytí nemovitostí do majetku 

města 

89 

09239/RM1418/128 RM_M 10 Uspořádání 20. ročníku setkání opatrovníků 

útulkových psů v Ostravě 

80 

09240/RM1418/128 RM_M 11 Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. 

80 

09241/RM1418/128 RM_M 39 Zapojení statutárního města Ostravy do soutěže 

Hledej pramen vody 2018 

80 

09242/RM1418/128 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Likvidace poškozených 

monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma 

vodního zdroje“, poř.č. 1/2018/OŽP 

80 

09243/RM1418/128 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s.                 

a Dopravní podnik Ostrava a.s. 

83 

09244/RM1418/128 RM_M 38 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování 

přístupu k českým technickým normám 

83 

09245/RM1418/128 RM_VZ 11 Návrh smlouvy na nákup serverů se spol. 

STORAGE ONE 

83 

09246/RM1418/128 RM_M 35 Úprava rozpočtu r. 2018 07 

09247/RM1418/128 RM_M 19 Zadání zpracování investičního záměru “Okružní 

křižovatka Hornopolní - Novinářská - Novoveská 

v Ostravě” 

09 

09248/RM1418/128 RM_VZ 12 Zadání zpracování investičního záměru 

“Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice” 

09 

09249/RM1418/128 RM_M 2 Kácení dřeviny na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

09250/RM1418/128 RM_M 3 Návrh na naložení s přebytečným                                  

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

84 

09251/RM1418/128 RM_M 15 Návrh Smluv o sdružených službách dodávky 

zemního plynu pro období 6/2018-12/2018 

 

84 
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09252/RM1418/128 RM_M 16 Návrh Smluv o sdružených službách dodávky 

elektřiny na hladině nízkého napětí pro období 

6/2018-12/2018 

84 

09253/RM1418/128 RM_VZ 1 Oprava havarijního stavu střechy v objektu 

historických jatek na ul. Porážková 3204/28, 

Moravská Ostrava 

84 

09254/RM1418/128 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Pořízení odtahového vozidla“ 

poř. č. 104/2018 

84 

  
 
 
 
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 128. schůze rady města konané dne 22.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09183/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 128. schůze rady města konané dne 22.05.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09184/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. 
Armády 877/20, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování člena TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 
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doplatek prémií a bonusů člena TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 

2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2017, 

včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2017                       

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. Armády 877/20, 

Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu Buchtovou, 

CSc., adresa: Ráčkova 50, PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní                    
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 09185/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., 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 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2017 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., jejíž součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.                     

za rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Opravy a 
údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09186/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                     
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO: 060 94 899, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účetní závěrku obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2017 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti (ve formě zprávy jednatele společnosti) obchodní společnosti 

Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2017, 

jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. za rok 2017 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 
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o úhradě ztráty obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2017 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09187/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                      
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-
Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO: 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2017 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 

2017 dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2017, jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého 
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materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2017 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 5 

  

 
RM_M 23 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do USA (New York)                     
ve dnech 25.–30.04.2018 
  
Usnesení číslo: 09188/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08953/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do USA (New York) ve dnech 25.-30.04.2018 

  

 
RM_M 22 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci a souhlas s dokrytím 
financování části dotace pro projekt “Výstavba hasičské zbrojnice                    
pro SDH Proskovice” 
  
Usnesení číslo: 09189/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Výstavba hasičské zbrojnice    

pro SDH Proskovice” v rámci programu “Dotace pro jednotky SDH obcí 2019” 
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2) žádá 

  
městský obvod Proskovice, jako nositele projektu, 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci             

a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Zásad                      

pro poskytování účelových investičních dotací vydaných Ministerstvem vnitra-generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 29.06.2018 

 starostka městského obvodu Proskovice 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu ve výši                

19 963 tis. Kč 

v roce 2018 z rozpočtu SMO předfinancování ve výši 515 tis. Kč, 

v roce 2019 z rozpočtu SMO předfinancování ve výši 17 451 tis. Kč, přičemž v obou těchto 

částkách je obsaženo spolufinancování ve výši 13 916 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Proskovice 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení    

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 29.06.2018 

 starostka městského obvodu Proskovice 

  
 

RM_M 21 
Zajištění školení a ubytování strážníků a čekatelů jiných obecních                          
a městských policií 
  
Usnesení číslo: 09190/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smluv o zajištění školení a ubytování dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č.1                  
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s městy a obcemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 29 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2018 
  
Usnesení číslo: 09191/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc duben 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 76/2018 
  
Usnesení číslo: 09192/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu v rozsahu příloh č.1 - 

3 předloženého materiálu 

 - na nákup kalhot ke kombinéze pro strážníky Městské policie Ostrava se společností 

Bartolini s.r.o. 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00 Brno - Ponava 

IČO: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 82.320,- Kč včetně DPH 

- na nákup letních a taktických zimních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava                     

se společností 

M.A.B. Trade, s.r.o. 

Sídlo: Staré Město, Tovární 861, PSČ 68602 

IČO: 27732860 

za cenu nejvýše přípustnou 324.672,- Kč včetně DPH 
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 - na nákup taktických letních kalhot  pro strážníky Městské policie Ostrava se společností 

Triangles International Trading Co.Ltd s.r.o. 

Sídlo: Praha - Dolní Chabry, Kadaňská 18/237, 18000 

IČO: 49614789 

za cenu nejvýše přípustnou 151.000,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Nákup bund”, poř. č. 77/2018 
  
Usnesení číslo: 09193/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pro strážníky Městské policie Ostrava v roce 2018 v rozsahu přílohy č.1 předloženého 

materiálu se společností: 

Bartolini s.r.o 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00  Brno - Ponava 

IČO:  28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 588.000,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Nákup obuvi”, poř. č. 78/2018 
  
Usnesení číslo: 09194/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu v rozsahu příloh č.1 - 

3 předloženého materiálu 

- na nákup polobotek plných pro strážníky Městské policie Ostrava se společností: 
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Prabos plus a.s. 

Sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín 

IČO: 26272857 

za cenu nejvýše přípustnou 113.557,- Kč včetně DPH 

  

- na nákup polobotek letních prodyšných pro strážníky Městské policie Ostrava se společností: 

TRIODON, spol. s r.o. 

Sídlo: 6. května 38, 763 16 Fryšták 

IČO: 44003978 

za cenu nejvýše přípustnou 91.960,- Kč včetně DPH 

  

- na nákup zimní obuvi a speciální kotníčkové obuvi pro strážníky Městské policie Ostrava                

se společností:  

Bartolini s.r.o 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00  Brno - Ponava 

IČO:  28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 423.803,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 24 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety 
Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do SRN (Frankfurt                                       
nad Mohanem) ve dnech 06.-08.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09195/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do SRN 

(Frankfurt nad Mohanem) ve dnech 06.-08.06.2018 za účelem účasti na pracovním jednání                  

s Deutsche Bank AG 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 26.06.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 42 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky 
rady města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů zastupitelstva 
města, do Polska (Katovice) dne 29.05.2018 
  
Usnesení číslo: 09196/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, Mgr. Marcely 

Mrózkové Heříkové, členky rady města, Vladimíra Poláka a Petra Veselky, členů zastupitelstva 

města, do Polska (Katovice) dne 29.05.2018 za účelem reprezentace města na oficiální části 

“Česko-polských dnů” 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., člence rady města Mgr. Marcele 

Mrózkové Heříkové a členům zastupitelstva města Vladimíru Polákovi a Petru Veselkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 12.06.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 45 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 
  
Usnesení číslo: 09197/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Michala 

Mariánka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 07.-10.10.2018 za účelem 

reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO 

REAL 2018 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a 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: 30.10.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 25 
Zmocnění za účelem vypořádání nároků se společností AMÁDEUS 
REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09198/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se zmocněncem - advokátní kanceláří Konečná & Zacha, s.r.o., 

IČO: 27112331, se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, a to k zastupování statutárního 

města Ostravy ve věci vypořádání nároků se společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem 

Dlouhá 13, 116 78 Praha 1, IČO: 272 41 131, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Zapojení do přípravy a realizace projektu “Komunitně založené 
participativní plánování v městském prostoru“ 
  
Usnesení číslo: 09199/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zapojení do přípravy a realizace projektu “Komunitně založené participativní plánování                      

v městském prostoru“ 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do přípravy a realizace projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

3) souhlasí 

  
se zněním “Letter of Intent” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Memorandum o spolupráci při přípravě projektu „Ostrava Land v Praze“ 
  
Usnesení číslo: 09200/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě projektu „Ostrava Land v Praze“                                    

s Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 09201/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI zaměřené na výstavbu drážní infrastruktury k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 3.1.2 ITI ostravské aglomerace – „Výstavba a modernizace drážní 

infrastruktury městské a příměstské dopravy“ ve vazbě na výzvu č. 57 Řídícího orgánu 

OPD „SC 1.4 – Ostravská aglomerace“, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI zaměřenou na výstavbu drážní infrastruktury k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 3.1.2 ITI ostravské aglomerace – „Výstavba a modernizace 

drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy“ ve vazbě na výzvu č. 57 Řídícího 

orgánu OPD „SC 1.4 – Ostravská aglomerace“, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 41 
Návrh změny v dozorčí radě spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 09202/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Rudolfa Ficka z funkce člena dozorčí rady 

spolku řemeslný inkubátor Ostrava z. s. a to s účinností od dne 31. 5. 2018 

  

2) schvaluje 

  
nominaci Ing. XXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem 

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXX, do funkce člena 

dozorčí rady spolku řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. 

XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXX, do funkce člena dozorčí rady spolku řemeslný inkubátor Ostrava z. s. a to                

s účinností ode dne 31. 5. 2018 
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RM_M 44 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodních veletrzích 
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2018 v Mnichově                                 
a MIPIM 2019 v Cannes 
  
Usnesení číslo: 09203/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na mezinárodních veletrzích nemovitostí                            

a investičních příležitostí Expo Real 2018 v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes  

  

2) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na mezinárodních veletrzích 

nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2018 v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes 

  

3) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil pronájem výstavní plochy na mezinárodních veletrzích nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2018 v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes, formou vystavení 

objednávek s maximální výší plnění 6 mil. Kč bez DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje, 

aby zajistil podpis objednávek dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy               

na mezinárodních veletrzích nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2018                          

v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí konání 

výběrového řízení na zajištění realizace  expozice spojené s účastí statutárního města Ostravy  

a jeho partnerů na mezinárodních veletrzích nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 

2018 v Mnichově a MIPIM 2019 v Cannes 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) rozhodla 

   

o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezský krajem, 

se sídlem 28.října 117, Ostrava, PSČ 702 18, IČO 70890692 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

8) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a 

statutárním městem Brno, 

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ 602 00, IČO 44992785 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava a 

hlavním městem Praha, 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha, IČO 00064581 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2945/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 09204/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 2945/2017/OSR uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a Fakultní nemocnicí Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 9 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 
70631956 a návrh na odpis nedobytných pohledávek téže organizace 
  
Usnesení číslo: 09205/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, 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 právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
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usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.05.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 v celkové výši                 

31 833,- Kč 

  

 
RM_M 20 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory vzdělávací 
akce “VII. KARDIOVASKULÁRNÍ DNY s mezinárodní účastí” právnické 
osobě Kongresy CZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09206/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 

právnické osobě Kongresy CZ, s.r.o., IČO: 06736467, se sídlem Sokolská třída 451/11, 702 00 

Ostrava, Moravská Ostrava, dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í ostatní neinvestiční výdaje  

  na ORJ 180, § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301                                o     20 tis. Kč 

- z v y š u j í  neinvestiční transfery 

 na ORJ 170,  § 3549, pol. 5213                                                  o    20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 
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realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 26 
Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace městského kamerového 
systému 2017 v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 09207/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05600/RM1418/81 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí státní dotace od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČO: 

00007064,  na projekt “Ostrava - modernizace městského kamerového systému 2017“ v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2017  dle podmínek uvedených 

v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
financování projektu  “Ostrava - modernizace městského kamerového systému 2017“ v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2017: financování ve výši                     

385 000,00 Kč, spolufinancování 43.166,73 Kč, celkem 428.166,73 Kč 

  

3) schvaluje 

  
- z v y š u j í 

ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 14990                                       o    385 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180,                        o    44 tis. Kč 

- z v y š u j í 

kapitálové výdaje 

na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7119, ORJ 270,                         o    44 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 6122, ÚZ 14990, ORJ 270                       o    385 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy- odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 37 
Návrh na změnu účelu investičního příspěvku poskytnutého Domovu 
Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 09208/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 09039/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu investičního příspěvku poskytnutého Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy                  
za porušení rozpočtové kázně Janáčkově filharmonii Ostrava, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 09209/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uložit dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů, 

právnické osobě Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00373222, 

se sídlem 28. října 2556/124,  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava za porušení rozpočtové 

6.000,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
právnické osobě Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00373222, 

se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava lhůtu pro zaplacení odvodu 

neoprávněně použitých peněžních prostředků do 30.06.2018, dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka „Ideový návrh Mezinárodního kulturního centra“ poř. č. 
129/2018 
  
Usnesení číslo: 09210/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na vyhotovení ideového návrhu 

Mezinárodního kulturního centra v rozsahu dle předloženého materiálu. 

  

2) jmenuje 

  
pracovní skupinu pro hodnocení nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph. D. - náměstek primátora 

3. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

4. JUDr. Lukáš Semerák - člen rady města 



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 27/64  
  

5. Mgr. Barbora Stankušová - odbor kultury a volnočasových aktivit 

náhradníci: 

1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

4. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen rady města 

5. Bc. Naděžda Brožková, MPA - odbor kultury a volnočasových aktivit 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují: 

běžné výdaje na ORJ 160, § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 180 tis. Kč 

zvyšují: 

kapitálové výdaje na ORJ 160, § 3315, pol. 6119, ÚZ 1355, ORG 8211000000 o 180 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na souhlas se stavbou “Stavební úpravy ul. Švédská v úseku                      
od ul. Mojžíškové po ul. Krajní” 
  
Usnesení číslo: 09211/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek  p.p.č. 212/4 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a s odstraněním 

zpomalovacího polštáře v rámci stavby “Stavební úpravy ulice Švédská v úseku od ul. 

Mojžíškové po ul. Krajní”, 
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dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Slezská Ostrava  

  

 
RM_M 5 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s OVANET a.s. a Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s. 
  
Usnesení číslo: 09212/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

p. p. č. 1079/6 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1079/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1079/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1079/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby “MDKS Plzeňská x Horní - změna pohledu kamer”, dle situačního výkresu, 

který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

p. p. č. 1079/6 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1079/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1079/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1079/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 
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se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – zřízení                         

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě               
o zřízení věcného břemene-služebnosti a návrh na uzavření dodatku č.2 
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09213/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti evid. č. 1920/2014/MJ ze dne 6. 8. 2014 ve znění dodatku č. 1                      

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti evid. č. 

1920D1/2016/MJ ze dne 16. 5. 2016, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti evid.č. 2179/2014/MJ ze dne 25.9.2014 ve znění dodatku č.1 ke smlouvě 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti evid.č. 2179D1/2016/MJ ze dne 

16.5.2016  k pozemku: 

p.p.č. 654/98 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Čujkovova, VNk+RVN, TS SMOv” dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního 
města Ostravy o realizované technické zhodnocení 
  
Usnesení číslo: 09214/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické 

zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

-  o celkovou částku 38.554.061,20 Kč, 

v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze byla provedena demontáž stávajících 8 

kusů dmýchadel včetně potrubního propojení ze strojovny č. 1 a č. 2 a instalovány 4 kusy 

turbodmýchadel v akustických kapotách vybavené integrovanými frekvenčními měniči, 

řídícími a monitorovacími jednotkami s ovládacími panely, byly upraveny propoje trubních 

rozvodů, napojení turbodmýchadel na silnoproudé rozvaděče RMS 11 a RMS 12 včetně 

kabelových rozvodů, rozšířil se software řídícího systému. Došlo k stavebním                                   

a vzduchotechnickým úpravám - oprava základového bloku dmýchadel, výměna vstupních 

dveří do sacích kopek filtrů, vymalování prostor strojoven a obnova venkovního soklu celého 
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objektu včetně okapového chodníku z betonové dlažby, výměna nasávacích elementů                         

a stávajících filtračních prvků, osazení obslužných plošin protidešťových žaluzií v sacích 

kopkách, 

inventární číslo majetku 167802, 167803, 167804, 167805, 167806, 167807, 167808, 167809, 

167810, 167811, 167812, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “Rekonstrukce dmýchedel ÚČOV”, 

ORG 7328, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.05.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 09215/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit ve prospěch veřejného osvětlení včetně kabelu NN pro veřejné 

osvětlení k pozemkům p. p. č. 822/60 a p. p. č. 822/47 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,                       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě 

veřejného osvětlení včetně kabelu NN pro veřejné osvětlení, jejímž obsahem je povinnost 

vlastníka pozemku trpět zřízení, provozování a údržbu veřejného osvětlení včetně kabelu NN 

pro veřejné osvětlení v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1236-38/2018 vyhotoveným 

pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem 
nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava a Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 09216/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městskými obvody  Slezská Ostrava                    

a Vítkovice  v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v úplném znění, a to: 

a) část pozemku parc.č. 4424 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 9 m2 oddělena                   

a označena dle geometrického plánu č. 3288-15/2011 jako pozemek parc.č. 4424/2 zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (příloha č. 1 předloženého materiálu), 

b) pozemek parc.č. 2078 zahrada  v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (příloha č. 2 

předloženého materiálu), 

c) pozemek parc.č. 1607 trvalý travní porost   v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (příloha č. 

3 předloženého materiálu), 

d) pozemek p.č.st. 1347 zastavěná plocha a nádvoří   a pozemek p.p.č. 481/7 zahrada  v k. ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (příloha č. 4 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09217/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Svinov, a to: 

- pozemek parc.č. 203, včetně vedlejší stavby, zpevněné plochy z betonu, dětského hřiště 

- pozemek parc.č. 204, jehož součástí je stavba Svinov, č.p. 303 občanská vybavenost, včetně 

zpevněné plochy z betonových dlaždic, pískoviště 

a dalších součástí a příslušenství nacházejících se na obou pozemcích a to: hlavní uzávěr plynu, 

přípojka kanalizace, oplocení kovové, oplocení drátěné, betonová podezdívka                                 

pod oplocením, plotová vrata, plotová vrátka, venkovní úpravy a trvalé porosty,   

za podmínek, že nabídka zájemce bude obsahovat: 

- nabídkovou cenu stanovenou minimálně ve výši dle aktuálního znaleckého posudku na cenu 
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obvyklou tj. 2.600.000,-Kč celkem, 

- budoucí způsob využití nemovitých věcí, který bude v souladu s územním plánem, 

- závazek realizace a dokončení stavebního záměru, tj. termín zahájení stavebních prací a jejich 

dokončení,  

- závazek, že náklady spojené s prodejem ponese kupující. 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené “Prodej 

pozemků  parc.č. 203 a parc.č. 204, jehož součástí je stavba s č.p. 303” s adresou odesílatele, 

nejpozději ve lhůtě do 11. 7. 2018 do 11:00 hodin, na adresu městského obvodu Svinov.  

Zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo: 

-  kdykoliv tento záměr zrušit, 

- vyžádat si na základě došlých nabídek doplnění dodatečných informací od jednotlivých 

zájemců, a to na základě výzvy učiněné městským obvodem Svinov, 

- se žádným ze zájemců po obdržení nabídek nejednat o prodeji výše uvedených nemovitých 

věcí. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice v rámci stavby “Ostrava Airport Multimodal Park” 
  
Usnesení číslo: 09218/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat 

část pozemku parc. č. 1122/19 o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 1997-

113/2017 vyhotoveného pro k.ú. Sedlnice v roce 2017, označena jako pozemek parc. č. 

1122/55 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 09219/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 660 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s FBC OSTRAVA z. s. 

se sídlem Hladnovská 259/128 

Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 646 28 060 

za účelem pořádání dětského florbalového turnaje JUNIOR OSTRAVA CUP 2018 

v termínu od 1. 6. 2018 do 3. 6. 2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků a návrh neuzavřít 
nájemní smlouvu k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09220/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části  pozemků v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1709 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,18 m2 
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- parc. č. 1731 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24,61 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 3265/9 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to část A o výměře 27 m2 a část B o výměře 9 m2 v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 85/10 - orná půda o výměře 11,5 m2 v k. ú. 

Proskovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměru zrušit 

  

4) rozhodla 

  
neuzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 200 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Českomoravskou stavební pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, IČO 

492 41 397 

za účelem konání promo akce pro veřejnost spojené s tvořením soch z písku a doprovodným 

programem 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09221/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 
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parc.č. 190/92, ost. plocha - silnice o celkové výměře 29,01 m2, a to část označená v situačním 

snímku jako “A” o výměře 1,86 m2, část označená v situačním snímku jako “B” o výměře                

6,13 m2 a část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 21,02 m2, vše v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava (ul. Středulinského), 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava společnosti CTP Invest s r.o. 
  
Usnesení číslo: 09222/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 269/5 ostatní plocha, ostatní komunikace                 

o výměře 38 m2  a část pozemku parc.č. 302/2  ostatní plocha, zeleň o výměře 120 m2 v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

dle situačního zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově č.p. 
1801 na ul. Sokolská třída 30, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09223/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ze strany pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem prostor v budově č.p. 1801, která 

je součástí pozemku parc. č. 943/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, na ul. Sokolská třída č. or. 30, Ostrava-Moravská Ostrava, o celkové výměře              

302,48 m2, a to: 

I. podzemní podlaží  - plochy o výměře 161,03 m2 specifikované v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 
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I. nadzemní podlaží - kancelářské prostory o výměře 8,49 m2, výrobní a skladovací plochy                  

o výměře 60,05 m2, obchodní plochy o výměře 37,00 m2 a ostatní plochy o výměře 35,91 m2 

specifikované v příloze č. 2 předloženého materiálu 

s žadatelem - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO: 

001 00 579, se sídlem Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

na dobu neurčitou 

s výší nájemného 25.030,- Kč/měsíc 

  

 
RM_M 1 
Dohoda o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo                     
a smlouvou mandátní č. 1383/2012/OI/LPO pro zajištění projektové 
dokumentace ke stavbě ORG 8146 “Rozšíření VTP Ostrava, I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 09224/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 4328/RM1014/57 ze dne 24.4.2012 
k usnesení č. 4862/RM1014/64 ze dne 26.6.2012 
k usnesení č. 5499/RM1014/71 ze dne 2.10.2012 
k usnesení č. 01643/RM1418/26 ze dne 23.6.2015 
k usnesení č. 01874/RM1418/28 ze dne 27.7.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

mandátní č. 1383/2012/OI/LPO na zajištění projektových dokumentací ke stavbě ORG 8146 

Rozšíření VTP - I. etapa mezi zhotovitelem (mandatářem): 

KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, IČO 26817853 a VPÚ DEKO PRAHA a.s., 

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO: 60193280 (účastníci sdružení vystupující pod 

názvem KANIA a VPÚ DECO PRAHA 

a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu MNO – část I”, poř. č. 
105/2018 
  
Usnesení číslo: 09225/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na provedení zateplení střešních 

a obvodových plášťů budov, výměny otvorových výplní tj. oken, dveří a vrat, nezbytné 

výměny klempířských prvků a zajištění dalších souvisejících stavebních prací vč. vyregulování 

otopných soustav u objektu „Centrální sklad/sklad oddělení zásobování“ a objektu „Lékařská 

pohotovostní služba a autodílny MNO“ umístěných v areálu městské nemocnice Ostrava,              

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Šárka Pohlová - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 



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 39/64  
  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora                     

2. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Šárka Pohlová - odbor strategického rozvoje 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní”, poř. č. 
80/2018 
  
Usnesení číslo: 09226/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Osvětlení přechodu pro chodce na ul. Nádražní”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mar. Hory 

IČO: 253 95 521 

za cenu nejvýše přípustnou 1.305.421,32 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění”, 
poř.č. 95/2018 
  
Usnesení číslo: 09227/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

na realizaci staveb ”Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice” a “Stavební 

úprava opevnění bermy řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03” v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
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členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - městský mobiliář”, poř. č. 84/2018 
  
Usnesení číslo: 09228/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský mobiliář”                            
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rada města 
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v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 

se sídlem: Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava 

IČO: 03885224 

za cenu nejvýše přípustnou 1.374.772,53 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce 
vodovodu ul. Bažantí (PD+AD+IČ)”, poř. č. 81/2018 
  
Usnesení číslo: 09229/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 

dokumentací včetně zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby “Odstranění 

septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí”, v k. ú. Hrušov a Heřmanice, 

obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
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členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Dopravní hřiště Orebitská”, poř. č. 225/2017 
  
Usnesení číslo: 09230/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07708/RM1418/108 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy                                   
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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 „Dopravní hřiště Orebitská“, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

MŽT Stavitelství, a.s. 

se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00 

IČO: 27762157 

za cenu nejvýše přípustnou 14.424.155,95 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Porážkova”, poř. č. 97/2018 
  
Usnesení číslo: 09231/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava kanalizace ul. Porážkova v Ostravě“ v k. ú. Moravská Ostrava, v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

ČIPOS Ostrava a.s. 

se sídlem: Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava 

IČO: 28706391 

za cenu nejvýše přípustnou 982.292,56 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu Střelniční 75/8 (TDS + 
BOZP)”, poř. č. 93/2018 
  
Usnesení číslo: 09232/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázkce malého rozsahu na výkon 
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odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                         

na staveništi při realizaci stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8“ v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 764 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rozšíření komunikace na ul. Horní”, poř. č. 33/2018 
  
Usnesení číslo: 09233/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rozšíření komunikace na ul. Horní v místě příjezdu k terminálu Dubina”, v k.ú. Dubina                       

u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 598.902,66 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Pustkovec (TDS + Plán                            
a koordinace BOZP)”, poř. č. 99/2018 
  
Usnesení číslo: 09234/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
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Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci 

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

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 48392928 

za cenu nejvýše přípustnou 705 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Oprava odchlorovací stanice Ozdravného centra 
Ještěrka”, poř. č. 98/2018 
  
Usnesení číslo: 09235/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava odchlorovací stanice Ozdravného centra Ještěrka“ v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,               

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND - TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 2 136 087,14 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Kanalizace Hrušov - osady”, poř. č. 11/2018 
  
Usnesení číslo: 09236/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08431/RM1418/117 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o 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 “Kanalizace Hrušov - osady”, s účastníkem, který předložil svou nabídku 

pod poř. č. 1: 

ProSTAV Křístek s.r.o. 

se sídlem: Marie Pujmanové 1115/10, 736 01 Havířov - Šumbark 

IČO: 02516071 

za cenu nejvýše přípustnou 17.859.630,48 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 18 
Soutěž o titul Ostravský dům roku 2017 
  
Usnesení číslo: 09237/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 08443/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o průběhu soutěže o titul Ostravský dům roku 2017 

  

2) schvaluje 

  
postup dle navrhované varianty 1 důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 09238/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 
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- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• částí pozemku parc.č. 3181/20 a části pozemku parc.č. 4258 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, 

pro městský obvod Polanka nad Odrou 

• pozemku parc.č. 654/6 v k. ú. Bartovice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• části pozemků parc.č. 762/1, parc.č. 793/292, parc.č. 793/397, parc.č. 1097 vše v k. ú. 

Výškovice u Ostravy a části pozemků parc.č. 566/145 a parc.č. 783/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 

za účelem umístění a provozování jednostranných, neosvětlených, nereflexních reklamních 

panelů pro městský obvod Ostrava-Jih 

• části pozemků parc.č. 477/6, parc.č. 1/7, parc.č. 936/12, parc.č. 329/1, parc.č. 468/5, parc.č. 

468/1, parc.č. 468/6 vše v k. ú. Hrabůvka, části pozemků parc.č. 612/79, parc.č. 1226/5, parc.č. 

1226/6, parc.č. 654/28, parc.č. 4636, parc.č. 732/33, parc.č. 732/72, parc.č. 455/76, parc.č. 

455/120, parc.č. 4608 a parc.č. 1226/1 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou a části pozemků parc.č. 

793/246, parc.č. 793/165, parc.č 740/4 vše v k. ú. Výškovice u Ostravy za účelem umístění                    

a provozování reklamních vývěsních tabulí (plakátů) na přístřešcích MHD pro městský obvod 

Ostrava-Jih 

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• staveb garáží stojících na pozemcích parc.č. 2027/137, 2027/138 a 2027/142 vše v k. ú. 

Radvanice pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 10 
Uspořádání 20. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 09239/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním 20. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dne 23. 6. 2018                             

v areálu útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
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zabezpečit konání 20. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.06.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 11 
Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší                        
od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 09240/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přijmout dar do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 61.000 Kč od právnické 

osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, IČO: 26019388 Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně 

obdarovaného statutárního města Ostravy uzavřít darovací smlouvu s výše uvedenou 

právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Zapojení statutárního města Ostravy do soutěže Hledej pramen vody 
2018 
  
Usnesení číslo: 09241/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč škole, jejíž soutěžní tým se umístí na 1. místě 

soutěže Hledej pramen vody 2018, vyhlášené právnickou osobou: Ostravské vodárny                                

a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč škole, jejíž soutěžní tým se umístí na 2. místě 

soutěže Hledej pramen vody 2018, vyhlášené právnickou osobou: Ostravské vodárny                           

a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 
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3) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč škole, jejíž soutěžní tým se umístí na 3. místě 

soutěže Hledej pramen vody 2018, vyhlášené právnickou osobou: Ostravské vodárny                                

a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

  

4) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

na straně statutárního města Ostravy, jako poskytovatele finančního daru, rozhodl o uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu / darovací smlouvy v souladu s body 1) - 3) tohoto usnesení               

a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů dle vzoru smlouvy o bezúplatném převodu / darovací smlouvy, který 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu se školami, jejíž soutěžní týmy se umístí na 1. - 3. 

místě soutěže Hledej pramen vody 2018 , a to po vyhodnocení soutěže Hledej pramen vody 

2018 obchodní společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

  

5) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši maximálně 

30.000 Kč odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy na realizaci 

osvětové aktivity dne 1. června 2018 na Slezskoostravském hradě na finále soutěže Hledej 

pramen vody dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují se běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 ........................ o 20 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5139, ÚZ 1030, ORJ 190 ........................ o 20 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí 
ochranného pásma vodního zdroje“, poř.č. 1/2018/OŽP 
  
Usnesení číslo: 09242/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektu “Likvidace poškozených monitorovacích vrtů v okolí ochranného pásma vodního 

zdroje”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

AQD-envitest, s.r.o. 

se sídlem: Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 26878453 

za cenu nejvýše přípustnou 97.375,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s.                    
a Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 09243/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 2003/2017/IT ze dne 28. 6. 2017 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia 

Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410 a 

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 1704/2017/IT ze dne 7. 6. 2017 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Dopravní podnik 

Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757 

v rozsahu dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým 
technickým normám 
  
Usnesení číslo: 09244/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucí odboru projektů IT služeb                            

a outsourcingu, rozhodoval o uzavírání dodatků ke Smlouvě ev. č. 2880/2016/IT o poskytování 

přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf  prostřednictvím služby ČSN online 

pro více uživatelů s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví               

se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČO 48135267, do maximální výše plnění 

ze smlouvy ve výši 300.000,- Kč 

  

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

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 11 
Návrh smlouvy na nákup serverů se spol. STORAGE ONE 
  
Usnesení číslo: 09245/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se spol. STORAGE ONE, 

a.s. se sídlem. Pod Habrovou 338/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO: 02301245 za cenu 

nejvýše přípustnou 975.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Úprava rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 09246/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
- úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
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Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh o 94 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 990 tis.Kč městskému obvodu Petřkovice na akci 

Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice - zpracování projektové dokumentace 

b) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 457 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava 

na akci Oprava místní komunikace ul. Na Burni 

c) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč městskému obvodu Polanka                

nad Odrou na akci Stavební úpravy školy č.p. 330 

d) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na akci Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 

e) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč městskému obvodu Pustkovec                  

na havarijní opravu opěrné zdi pod místní komunikací ul. Pustkovecká 

f) o změně účelu části dotace ve výši 1 396 tis. Kč, poskytnuté městskému obvodu Krásné Pole 

na opravu ul. K Planetáriu na realizaci akce Závlek cyklostezky Q - větev A 

g) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 118 tis. Kč městskému obvodu Poruba na akci 

Galerie Dukla 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(C.1.) na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 100 tis.Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 86000000 o 18 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 1 485 tis. Kč (A.2.) 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, org. 10000000, ÚZ 103533063 o 2 210 tis. Kč 

                                                                         ÚZ 103133063 o 260 tis. Kč 
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na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 6 757 tis. Kč (A.5.) 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201 o 573 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 230, org. 3249 o 500 tis.Kč (C.2.) 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 573 tis. Kč (A.1.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 7 tis. Kč (C.6.) 

na § 4349, pol. 5139, ORJ 180, ÚZ 7109 o 91 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 15 tis. Kč (C.8.) 

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 13 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5164, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5175, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5169, org. 89000000, ÚZ 112500000 o 33 tis. Kč 

                                              pol. 5169, org. 89000000, ÚZ 112103639 o 6 tis. Kč 

             na ORJ 133, § 6171, pol. 5168 o 4 tis. Kč 

na § 3792, pol. 5194, ÚZ 1030, ORJ 190 o 40 tis. Kč (C.11.) 

na § 4339, pol. 5166, ORJ 180 o 10 tis. Kč (C.12.) 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7606, ORJ 180 o 80 tis. Kč (C.13.) 

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 55 tis. Kč (C.14.) 

na § 3312, pol. 5175, ORJ 160, ÚZ 1355 o 106 tis. Kč (C.16.) 

(A.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 85 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 10 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103107609 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5039, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 29 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 4 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103107609 o 2 tis. Kč 

(A.5.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 4 679 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 13011 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 170 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 421 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4329, pol. 5133, ÚZ 13011 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5136, ÚZ 13011 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5173, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4329, pol. 5909, ÚZ 13011 o 364 tis. Kč 

  

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4321 o 15 tis.Kč 

                                                                        org. 4300 o 300 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org 611 o 990 tis.Kč (C.3.) 
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                                                   ÚZ 93, org. 503 o 2 457 tis. Kč (C.4.)  

                                                   ÚZ 3500, org. 618 o 1 396 tis. Kč (C.5.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 620 o 6 000 tis. Kč (C.15.) 

                                                   ÚZ 93, org. 505 o 2 118 tis. Kč (C.17.) 

                                                   ÚZ 93, org. 502 o 370 tis. Kč (E.1.) 

                                                   ÚZ 93, org. 509 o 300 tis. Kč (E.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 510 o 55 tis. Kč (C.14.) 

                                                   

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 1 485 tis.Kč (A.2.) 

(A.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 714 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 87 tis. Kč 

                                                             org. 82, ÚZ 103533063 o 84 tis. Kč 

                                                                          ÚZ 103133063 o 10 tis. Kč 

-  z v y š u j e  financování 

na pol. 8115, ÚZ 1030 o 250 tis.Kč (E.3.) 

-  z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 250 tis. Kč (E.3.) 

- z v y š u j e  účelová rezerva 

(A.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 100000000, ÚZ 103533063 o 1 298 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 149 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 

(C.1.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 109517018, org. 86000000 o 100 tis.Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 86000000 o 18 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 500 tis.Kč (C.2.) 

na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 7 tis. Kč (C.6.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7402 o 91 tis. Kč (C.7.) 

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 15 tis. Kč (C.8.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 13 tis. Kč (C.9.) 

(C.10) na ORJ 130, § 3639, pol. 5164, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5175, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 1 tis. Kč 
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                                             pol. 5169, org. 89000000, ÚZ 112500000 o 33 tis. Kč 

                                             pol. 5169, org. 89000000, ÚZ 112103639 o 6 tis. Kč 

           na ORJ 300, § 6171, pol. 5168 o 4 tis. Kč 

na § 3792, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 o 40 tis. Kč (C.11.) 

na § 4339, pol. 5169, ORJ 180 o 10 tis. Kč (C.12.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 80 tis. Kč (C.13.) 

na § 3392, pol. 5901, ORJ 160, ÚZ 1355 o 106 tis. Kč (C.16.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4303 o 15 tis. Kč 

                                                                         org. 4318 o 300 tis. Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 990 tis. Kč (C.3.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 2 457 tis. Kč (C.4.) 

                                                                   o 2 118 tis. kč (C.17.) 

(C.15.) na ORJ 230, § 2334, pol. 6121. org. 7272 o 3 500 tis. Kč 

                                 § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 109 tis. Kč 

                                 § 2219, pol. 6121, org. 3192 o 500 tis. Kč 

                                 § 6409, pol. 6909 o 801 tis. Kč 

                                 § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 943 tis. Kč 

                                 § 3412, pol. 6121, org. 8219 o 147 tis. Kč 

  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 518 o 1 396 tis. Kč 

- s n i ž u j e   účelová rezerva 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 10000000 o 7 tis. Kč (A.4.) 

- s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 370 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 300 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Petřkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 990 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice 

na § 311x, pol. 61xx, ÚZ 3500, org. 1100018000000 o 990 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava  (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 2 457 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava místní komunikace ul. Na Burni, k.ú. Slezská Ostrava 
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na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 457 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 1 396 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 518 o 1 396 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Závlek cyklostezky Q - větev A 

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800002000000 o 1 396 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje na akci Oprava ul. K Planetáriu 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 396 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.3.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 450 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 450 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.15.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 6 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Stavební úpravy školy č.p. 330 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2000002000000 o 6 000 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.17.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 2 118 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Galerie Dukla 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 118 tis. Kč 

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

 - zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 370 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § xxxx, pol. 5331, ÚZ 93 o 370 tis. Kč 

Městský obvod Pustkovec (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na provedení provizorní opravy opěrné zdi 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 93 o 300 tis. Kč 

  



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 58/64  
  

městské obvody celkem dle bodu A.5. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 o 25 622 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 25 622 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Zadání zpracování investičního záměru “Okružní křižovatka Hornopolní 
- Novinářská - Novoveská v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 09247/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru ”Okružní křižovatka ulic Hornopolní - 

Novinářská - Novoveská v Ostravě” za cenu 144 734,- Kč bez DPH dle přílohy č . 1 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, IČO 25396544 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í  kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                    o 176 tis. Kč 

z v ý š í  kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORG 3252000000, ORJ 100                          o 176 tis. Kč  

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 12 
Zadání zpracování investičního záměru “Cyklistická trasa J, úsek 
Radvanice - Bartovice” 
  
Usnesení číslo: 09248/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru 

akce “Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice” za cenu 160 000,- Kč bez DPH                     

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha - Karlín, IČO 

45797170 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                     o 194 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121, ORG 3251000000, ORJ 100                           o 194 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Kácení dřeviny na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09249/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks dubu letního o obvodu kmene 220 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 1103 – 

zahrada,  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava na základě dendrologického posudku, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení  a podání žádosti o povolení kácení dřeviny u příslušného orgánu ochrany 

přírody  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti o povolení kácení dřeviny dle tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 3 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem                           
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09250/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
O   vyřazení přebytečného   a  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v  užívání 
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Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 15 
Návrh Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu                    
pro období 6/2018-12/2018 
  
Usnesení číslo: 09251/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro období 6/2018-12/2018 

pro objekty SMO, se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO 601 93 492, sídlo Praha 1 - 

Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00  - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro období 6/2018-12/2018 

pro objekty Městské policie Ostrava, se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO 601 93 492, 

sídlo Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině 
nízkého napětí pro období 6/2018-12/2018 
  
Usnesení číslo: 09252/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
a) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro období 6/2018-12/2018 

oprávněnému odběrateli, se společností Amper Market, a.s., IČO 241 28 376, sídlo Antala 

Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00  - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro období 6/2018-12/2018 

oprávněnému odběrateli, se společností Amper Market, a.s., IČO 241 28 376, sídlo Antala 

Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 0 - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Oprava havarijního stavu střechy v objektu historických jatek na ul. 
Porážková 3204/28, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09253/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Marek Gaube, Lopuchová 85/5, 711 00 

Ostrava, IČO:  47156520 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 293.220,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.05.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „Pořízení odtahového vozidla“ poř. č. 104/2018 
  
Usnesení číslo: 09254/RM1418/128 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na dodávku nákladního 
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motorového vozidla s hydraulickým jeřábem a odtahovou plošinou v rozsahu dle předloženého 

materiálu. 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

3. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 

2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4. Bc. Martin Holubčík - Městská policie Ostrava 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

 


