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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.11.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05261/RMm1822/14 RM_M 0 Schválení programu 14. mimořádné schůze rady 

města konané dne 18.11.2020 

35 

05262/RMm1822/14 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

05263/RMm1822/14 RM_M 1 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05264/RMm1822/14 RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup 23 ks skenerů vůči 

spol. KompIT, s.r.o. 

83 

05265/RMm1822/14 RM_M 3 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti            

o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

výzva 78 Energetické úspory v bytových domech 

III pro projekt “Regenerace bytového fondu 

Mírová Osada - II. Etapa Sionkova” 

50 

05266/RMm1822/14 RM_M 4 Informace o hodnocení plnění klíčových úkolů 

jednotlivých akčních plánů Integrovaného plánu 

mobility Ostrava 

09 

05267/RMm1822/14 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

05268/RMm1822/14 RM_M 6 Vystavení objednávky vůči společnosti Proact 

Czech Republic, s.r.o. na prodloužení podpory              

k licencím Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters, Standard 

83 

05269/RMm1822/14 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě          

o spolupráci se společností SUEZ Groupe S.A.S. 

28 

05270/RMm1822/14 RM_M 8 Udělení souhlasu s rozhodnutím nejvyššího orgánu 

spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, 

z.s. 

28 

05271/RMm1822/14 RM_M 9 Návrh na vystavení objednávky na svoz biologicky 

rozložitelného odpadu a použitého jedlého oleje             

a tuku z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ                      

a příspěvkových organizací města v oblasti 

poskytování sociálních a zdravotnických služeb 

80 

05272/RMm1822/14 RM_M 10 Projednání žádosti společnosti Ostravské městské 

lesy a zeleň, s.r.o. ve věci schválení provádění 

mýtních úmyslných těžeb v porostech mladších  

80 let na lesních pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

80 

05273/RMm1822/14 RM_M 11 Návrh na provádění mýtních úmyslných těžeb             

v lesích v majetku statutárního města Ostravy             

v roce 2021 
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05274/RMm1822/14 RM_M 12 Kritéria pro podání návrhů na ocenění 

pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení působících na území města Ostravy 

zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení                

u příležitosti Dne učitelů 2021 

91 

05275/RMm1822/14 RM_M 13 Dětský pavilon Litomyšl 28 

05276/RMm1822/14 RM_VZ 1 Smetanův sad - výkon TDS a BOZP 05 

05277/RMm1822/14 RM_M 2 Vystavení objednávky vůči OVANET a.s.               

na nákup síťových prvků v organizaci Čtyřlístek 

83 

05278/RMm1822/14 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “MNO - Modernizace pavilonu 

E2 (TDS+BOZP) II”, poř. č. 168/2020 

05 

05279/RMm1822/14 RM_VZ 4 Vystavení objednávky na nákup 20 ks tiskáren vůči 

spol. KompIT, s.r.o. 

83 

05280/RMm1822/14 RM_VZ 5 Domov pro seniory Hulváky - dopracování DUR  

a DSP 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 14. mimořádné schůze rady města konané dne 
18.11.2020 
  
Usnesení číslo: 05261/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 14. mimořádné schůze rady města konané dne 18.11.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 05262/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu na zvolení Ing. JXXXXXX FXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 

bytem XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX, do funkce člena 

představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 286 42 457, se sídlem Martinovská 

3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava, na další funkční období ode dne 01.01.2021 

  

2) souhlasí 

  
s obsahem návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. mezi touto společností a členem představenstva uvedeným v bodě 1) tohoto 

usnesení dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 1 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05263/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit: 

části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 48 m2, díl „a“ 

- část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 592 m2, díl „c“ 

- část pozemku parc. č. 3463/78 o výměře 199 m2, díl „f“ 

které budou dle geometrického plánu č. 6132-37/2020 sloučeny a nově označeny jako pozemek 

parc. č. 3463/83 

za 

pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví společnosti New Karolina 

Residential Development II s.r.o., IČO 043 98 343, Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc,           

a to: 

- pozemek parc. č. 3589/32 

- část pozemku parc. č. 3463/2 o výměře 20 m2, která   je  dle  geometrického  plánu 

č. 6132-37/2020 nově označena jako pozemek parc. č. 3463/80, 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr pro kterýkoliv 

z těchto pozemků (tedy jeden nebo i vícero z uvedených pozemků) zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 2 
Vystavení objednávky na nákup 23 ks skenerů vůči spol. KompIT, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05264/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 23 ks skenerů 

Epson vůči společnosti KompIT, s.r.o. se sídlem: Pěkná 939/52, Prostřední Suchá,                

735 64 Havířov, IČO: 08581690 dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 3 
Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o poskytnutí účelové 
investiční dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III            
pro projekt “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - II. Etapa 
Sionkova” 
  
Usnesení číslo: 05265/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - II. Etapa Sionkova”  

pro Integrovaný regionální operační program, výzva 78 - Energetické úspory v bytových 

domech III. Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III, specifický cíl: 2.5. Snížení 

energetické náročnosti 

v sektoru bydlení, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro projekt “Regenerace 

bytového fondu Mírová Osada - II. Etapa Sionkova“, dle podmínek vyhlášeného dotačního 

programu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) žádá 
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městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu  a  podáním 

žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu      

s podmínkami výzvy č. 78 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, 

že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 29.11.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 4 
Informace o hodnocení plnění klíčových úkolů jednotlivých akčních 
plánů Integrovaného plánu mobility Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05266/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informace o hodnocení plnění klíčových úkolů jednotlivých akčních plánů Integrovaného plánu 

mobility Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 05267/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků: 
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- parc. č. 436, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 287,65 m2, 

- parc. č. 437, ostatní plocha, jiná plocha, o  výměře 0,27 m2, 

- parc. č. 422/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 0,16 m2, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem Sokolská třída 175/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 689 17 066 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 6 
Vystavení objednávky vůči společnosti Proact Czech Republic, s.r.o.  
na prodloužení podpory k licencím Red Hat Enterprise Linux for Virtual 
Datacenters, Standard 
  
Usnesení číslo: 05268/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na prodloužení podpory k licencím Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters, Standard vůči společnosti Proact Czech Republic, s.r.o. se sídlem Türkova 2319/5b, 

149 00 Praha 4, IČO 24799629, v celkové výši 188 000,- 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: 15.12.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci se společností 
SUEZ Groupe S.A.S. 
  
Usnesení číslo: 05269/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava  

a společností SUEZ Groupe S.A.S., společností založenou podle francouzského práva             

se sídlem Tour Cb 21, 16 Place de L´Iris, 92040 Paris La Defense Cedex, Francie, zapsanou 

v obchodním a podnikovém rejstříku při Obchodním soudu v Nanterre pod identifikačním 

číslem 410 118 608 R.C.S. NANTERRE, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 8 
Udělení souhlasu s rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku Spolek          
na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s. 
  
Usnesení číslo: 05270/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Ing. TXXXXX VXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, z funkce předsedy spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO: 065 

60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením Ing. TXXXXX VXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, Ing. PXXXX NXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX, Mgr. RXXXXX BXXXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX a Mgr. AXXXXXXHXXXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX,  
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bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, do funkce 

člena Výboru spolku Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., IČO: 065 60 750, se sídlem 

Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

  

 
RM_M 9 
Návrh na vystavení objednávky na svoz biologicky rozložitelného 
odpadu a použitého jedlého oleje a tuku z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ          
a příspěvkových organizací města v oblasti poskytování sociálních          
a zdravotnických služeb 
  
Usnesení číslo: 05271/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na svoz biologicky rozložitelného odpadu a použitého jedlého oleje        

a tuku z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ a příspěvkových organizací města v oblasti poskytování 

sociálních a zdravotnických služeb u společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 62300920, se sídlem 

Frýdecká 680/444, 710 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 535 920,- Kč bez DPH,              

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) zplnomocňuje 

  
vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 27.11.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 10 
Projednání žádosti společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  
ve věci schválení provádění mýtních úmyslných těžeb v porostech 
mladších 80 let na lesních pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05272/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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žádost společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na provádění mýtních úmyslných těžeb 

v porostech mladších 80 let na lesních pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy        

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
realizaci mýtních úmyslných těžeb v porostech mladších 80 let dle důvodové zprávy a přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat městský obvod Stará Bělá o schválené mýtní úmyslné těžbě porostů mladších 80 let 

nacházejících se na území lesního komplexu Palesek v k.ú. Stará Bělá 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 23.11.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) žádá 

  
jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

aby zajistil v předstihu poskytnutí informací o provádění mýtních úmyslných těžeb schválených 

v bodě 2) tohoto usnesení na webových stránkách společnosti a v terénu pomocí informačních 

tabulí 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2020 

 jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí, 

aby seznámil jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. s body 2) a 4)  tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 23.11.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 11 
Návrh na provádění mýtních úmyslných těžeb v lesích v majetku 
statutárního města Ostravy v roce 2021 
  
Usnesení číslo: 05273/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
80 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh plánu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na provádění mýtních úmyslných 

těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v roce 2021 dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
realizaci mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy                        

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

zajistit v předstihu poskytování informací o plánovaných mýtních úmyslných těžbách                

a plánovaných obnovách porostů v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy na webových 

stránkách společnosti a v terénu pomocí přenosných informačních tabulí 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2021 

 jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

  
4) žádá 

  
jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

o předložení návrhu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

naplánovaných pro rok 2022 k odsouhlasení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy  

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.10.2021 

 jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí, 

aby seznámil jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. s body 2), 3) a 4) tohoto 

usnesení a informoval dotčené městské obvody o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb  

v lesích pro rok 2021 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 12 
Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol  
a školských zařízení působících na území města Ostravy zapsaných           
v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 2021 
  
Usnesení číslo: 05274/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

působících na území města Ostravy zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti 

Dne učitelů 2021 

  

 
RM_M 13 
Dětský pavilon Litomyšl 
  
Usnesení číslo: 05275/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nepokračovat v jednání s městem Litomyšl, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 20  Litomyšl 

o nabytí  Dětského pavilonu (stanu) stojícího na Zámeckém návrší ve městě Litomyšl 

za účelem jeho vystavení ve veřejném prostoru na území statutárního města Ostravy - v proluce 

na Masarykově náměstí a užití jako herní a zábavní prvek, z důvodů uvedených v předloženém 

materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Smetanův sad - výkon TDS a BOZP 
  
Usnesení číslo: 05276/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zjištění výkonu 

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce “Smetanův sad”               

s příkazníkem Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO 64086135, se sídlem Chocholouškova 1527/6,  

702 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za cenu nejvýše přípustnou 278 000,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 2 
Vystavení objednávky vůči OVANET a.s. na nákup síťových prvků           
v organizaci Čtyřlístek 
  
Usnesení číslo: 05277/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup a instalaci síťových prvků pro objekty organizace Čtyřlístek - 

centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. vůči společnosti OVANET a.s.              

se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00, Ostrava, IČO: 25857568, v celkové výši 233 386,- Kč             

bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “MNO - Modernizace pavilonu E2 (TDS+BOZP) II”,           
poř. č. 168/2020 
  
Usnesení číslo: 05278/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,            

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon odborného technického dozoru 

stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi        

při realizaci stavby “Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2” v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek  

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 19.02.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 19.02.2021 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 4 
Vystavení objednávky na nákup 20 ks tiskáren vůči spol. KompIT, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05279/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 20 ks  tiskáren HP  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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PageWide vůči společnosti KompIT, s.r.o. se sídlem: Pěkná 939/52, Prostřední Suchá,            

735 64 Havířov, IČO: 08581690 dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 5 
Domov pro seniory Hulváky - dopracování DUR a DSP 
  
Usnesení číslo: 05280/RMm1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní,               

dle přílohy č.1 tohoto materiálu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace         

pro územní řízení a stavební řízení pro stavbu “Domov pro seniory Hulváky”,  a to            

se zhotovitelem: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH 

  

 
 


