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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.01.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02985/RMm1822/4 RM_M 0 Schválení programu 4. mimořádné schůze rady města 

konané dne 07.01.2020 

35 

02986/RMm1822/4 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

02987/RMm1822/4 RM_M 4 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města 

Ing. Víta Macháčka, vzneseného na 11. zasedání 

zastupitelstva města dne 11.12.2019 

28 

02988/RMm1822/4 RM_M 7 Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně 

prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

28 

02989/RMm1822/4 RM_M 1 Finanční prostředky na rozvoj a obnovu bytového 

fondu ve vlastnictví SMO pro roky 2020 - 2022 

08 

02990/RMm1822/4 RM_M 3 Úprava rozpočtu roku 2020 07 

02991/RMm1822/4 RM_M 6 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu        z 

Operačního programu Životního prostředí         pro 

projekt “Parkoviště s propustným povrchem” 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory 

41 

02992/RMm1822/4 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Analýza medicínsko-ekonomického 

a org. modelu řízení MNO“, poř. č. 231/2019 

40 

02993/RMm1822/4 RM_M 2 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti OKK Koksovny, 

a.s. 

80 

02994/RMm1822/4 RM_M 5 Vystavení objednávky vůči PeKro spol. s.r.o. na nákup 

velkokapacitních skenovacích zařízení 

83 

02995/RMm1822/4 RM_VZ 1 Návrh na vystavení objednávky na zpracování 

architektonických vizualizací pro prezentaci města    

na veletrhu MIPIM 2020 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 4. mimořádné schůze rady města konané dne 
07.01.2020 
  
Usnesení číslo: 02985/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 4. mimořádné schůze rady města konané dne 07.01.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02986/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
1) odvolává 

  
Ing. PXXXX KXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce člena představenstva obchodní společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO: 476 74 725, se sídlem Československé armády 

877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, s účinností ke dni 31.03.2020 

  

2) volí 

  
Ing. JXXXXX GXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX, do funkce člena představenstva obchodní společnosti Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava, IČO: 476 74 725, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 

710 00 Ostrava, s účinností ke dni 01.04.2020 
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RM_M 4 
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města              
Ing. Víta Macháčka, vzneseného na 11. zasedání zastupitelstva města 
dne 11.12.2019 
  
Usnesení číslo: 02987/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta Macháčka, vzneseného       

na 11. zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2019 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 7 
Návrh na jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 
Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 02988/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
odstoupení XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXXXX z funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 

Renarkon, o. p. s., IČO: 253 80 443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) navrhuje 

  
aby dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., IČO: 253 80 443, se sídlem 

Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jmenovala členem dozorčí 

rady XXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXX, dle důvodové zprávy předloženého materiálu     
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RM_M 1 
Finanční prostředky na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví 
SMO pro roky 2020 - 2022 
  
Usnesení číslo: 02989/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zřízení Komise pro poskytnutí Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového 

fondu ve vlastnictví SMO ve složení: 

• Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora - předseda 

• Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora - místopředseda 

• Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora 

• Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

MMO 

• Ing. Václav Palička, vedoucí strategického rozvoje MMO 

• Ing. arch. Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA 

• Ing. Kamil Stračánek, odbor majetkový MMO 

  

2) schvaluje 

  
podmínky čerpání z  Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu      

ve vlastnictví SMO pro rok 2020 - 2022: 

• Zajištění energetické úspory bytových domů nebo zlepšení kvality bydlení, například 

změnou vytápění nebo výstavbou nových bytových domů dle současných standardů 

 

• Zapojení minimálně stejné částky financí z vlastních zdrojů MOb a získání dotace z IROP 

v rámci výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“ nebo z jiných externích zdrojů. 

V případě jiného závažného důvodu může být čerpání z Rezervy finančních prostředků na 

rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO poskytnuto i bez získání dotací (např. 

v případě památkově chráněných objektů) 

 

• Maximální poskytnutá dotace z Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu 

bytového fondu ve vlastnictví SMO na jeden projekt (bytový dům) bez předfinancování 

nepřekročí v kalendářním roce 10.000.000 Kč 

 

• Možnost poskytnutí předfinancování nákladů ve výši získané dotace z IROP v rámci 

výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“ nebo jiných externích zdrojů. 

Tyto poskytnuté finanční prostředky na předfinancování budou vráceny SMO 

po vyúčtování MMR nebo jiného příslušného poskytovatele 

 

• Projekt bude konzultován s ateliérem MAPPA k vhodnosti projektu z hlediska estetiky, 

funkčnosti, lokality apod. 
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• Po dokončení oprav nebo rekonstrukcí, kterými dojde ke zlepšení technického stavu 

bytových domů, bude upraveno – zvýšeno nájemné v bytech nebo nebytových prostorách, 

a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

• Na poskytnutí finančních prostředků ani za splnění předchozích podmínek nevzniká 

nárok. O poskytnutí finančních prostředků z rezervy rozhoduje na základě doporučení 

komise Rada statutárního města Ostravy. 

  

3) schvaluje 

  
kritéria k hodnocení projektu pro získání dotace z Rezervy finančních prostředků na rozvoj     

a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO, a to: 

• Počet bytů a obyvatel v novém nebo  rekonstruovaném bytovém domě 

• Umístění bytového domu z hlediska centrální části města, okolních obvodů a okrajových 

obvodů 

• Provedení v rámci projektu rovněž revitalizace okolí bytového domu 

• Rozsah energetických úspor u rekonstruovaných domů 

• Zajištění samofinancování zvýšením nájemného (z hlediska návratnosti investic) 

• Rozsah finanční účasti MOb na projektu 

  

 
RM_M 3 
Úprava rozpočtu roku 2020 
  
Usnesení číslo: 02990/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 8/1823, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 23/1772, 708 00  Ostrava-Poruba,       

IČO 75080541 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská 

Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 75080559 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 8/1823, 700 30  Ostrava-Zábřeh,             

IČO 75080516, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská 

Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 75080559 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8265 o 66 tis. Kč (C.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 500 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7174 o 360 tis. Kč 

                                                             org. 7359 o 1 727 tis. Kč 

                                                             org. 7371 o 199 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7374 o 19 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 100, org. 3251 o 194 tis. Kč (C.2.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 66 tis. Kč (C.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 500 tis. Kč  

                               § 2321, pol. 6121, org. 7332 o 2 286 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7342 o 19 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100 o 194 tis. Kč (C.2.) 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Schválení přípravy a podání žádosti o podporu z Operačního programu 
Životního prostředí pro projekt “Parkoviště s propustným povrchem” 
příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské 
Hory 
  
Usnesení číslo: 02991/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
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 1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Parkoviště s propustným povrchem” ke spolufinancování z Operačního 

programu Životního prostředí, z vyhlášené výzvy 119, podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření 

se srážkovými vodami v intravilánu 

  

2) schvaluje 

  
podání žádosti o podporu pro projekt “Parkoviště s propustným povrchem”                    

ke spolufinancování z Operačního programu Životního prostředí, z vyhlášené výzvy 119, 

podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 

  

3) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

o zajištění předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy 119, podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření        

se srážkovými vodami v intravilánu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Mariánek, T: 13.01.2020 

 ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 2.342,4 tis. Kč 

 - v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 158,1 tis. Kč 

- v roce 2020: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 121,0 tis. Kč 

- v roce 2021: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 2.063,3 tis. Kč 

přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1.693,0 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Michal Mariánek, T: 31.08.2020 

 ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Analýza medicínsko-ekonomického a org. modelu 
řízení MNO“, poř. č. 231/2019 
  
Usnesení číslo: 02992/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

analýzy současného stavu medicínsko-ekonomického a organizačního modelu řízení Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

smart healthcare solutions, s.r.o. 

se sídlem: Štarnov č.p. 208, 783 14 Štarnov 

IČO: 021 84 826 

za cenu nejvýše přípustnou 472.600,- Kč bez DPH 

  

 

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

• snižuje rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 572 tis. Kč 

• zvyšují běžné výdaje na § 3522, pol. 5166, ORJ 170 o 572 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
od společnosti OKK Koksovny, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02993/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 

200.000,- Kč od právnické osoby OKK Koksovny, a.s.; Koksární ulice 1112, 70224 

Ostrava-Přívoz, IČO: 47675829, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Vystavení objednávky vůči PeKro spol. s.r.o. na nákup velkokapacitních 
skenovacích zařízení 
  
Usnesení číslo: 02994/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na skenovací zařízení vůči společnosti PeKro spol. s.r.o. se sídlem: 

Křenová 182/56, 602 00, Brno, IČO: 25555928, v celkové výši 123 400,- Kč bez DPH,          

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na vystavení objednávky na zpracování architektonických 
vizualizací pro prezentaci města na veletrhu MIPIM 2020 
  
Usnesení číslo: 02995/RMm1822/4 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na pana Ondřeje Sikulu, Kotkova 882, 742 83  Klimkovice,        

IČO: 70619484  
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Usnesení 
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k zajištění zpracování architektonických vizualizací pro prezentaci statutárního města Ostrava 

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 za cenu       

100 000,- Kč (dodavatel není plátcem DPH) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zajistit podpis objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.01.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

 


