
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. 

Strana 1/14  
 

Usnesení 
8. mimořádné schůze rady města 
konané dne 21.04.2020 

čís. 03665/RMm1822/8-03680/RMm1822/8 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  



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. 

Strana 2/14  
 

  
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.04.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03665/RMm1822/8 RM_M 0 Schválení programu 8. mimořádné schůze rady 

města konané dne 21.04.2020 

35 

03666/RMm1822/8 RM_M 1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby 

elektronických komunikací - kamerový systém 

společnosti Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p. o. 

83 

03667/RMm1822/8 RM_M 2 Zmocnění 28 

03668/RMm1822/8 RM_M 3 Úprava rozpočtu 07 

03669/RMm1822/8 RM_MZP 1 Vyjádření souhlasu s dalším postupem ve věci 

žaloby vůči společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

03670/RMm1822/8 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Ošetření jírovců - Ostrava 

2020” poř. č.017/2020 

80 

03671/RMm1822/8 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního 

areálu Poruba I. etapa”, poř.č. 229/2019 

05 

03672/RMm1822/8 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva, 

ul. Výškovická (TDS + BOZP)”, poř. č. 217/2019 

05 

03673/RMm1822/8 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva, 

ul. Výškovická”, poř. č. 218/2019 

05 

03674/RMm1822/8 RM_M 4 Zrušení oslav 75. výročí osvobození města 

a konání slavnostního ohňostroje 

01 

03675/RMm1822/8 RM_M 5 Uzavření Podlicenční smlouvy k užití grafického 

znázornění nové podoby Koncertní haly města 

Ostravy mezi Statutárním městem Ostrava 

a Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou 

organizací 

28 

03676/RMm1822/8 RM_M 6 Smlouva o poskytování služeb mezi Statutárním 

městem Ostrava a firmou CAMEA Technology, 

a.s. 

09 

03677/RMm1822/8 RM_M 7 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 

dodatku k memorandu o spolupráci při uspořádání 

olympijského festivalu 

91 

03678/RMm1822/8 RM_M 8 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do 

výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - V. 

kolo 

38 

03679/RMm1822/8 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklotrasa F, U – Kaminského, 

Ječmínkova”, poř.č. 062/2020 

05 

03680/RMm1822/8 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Demolice objektů 

v k.ú. Mošnov”, poř. č. 031/2020 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 8. mimořádné schůze rady města konané dne 
21.04.2020 
  
Usnesení číslo: 03665/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 8. mimořádné schůze rady města konané dne 21.04.2020 

  

 
RM_M 1 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací - kamerový systém společnosti Čtyřlístek - centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03666/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací – 

kamerový systém se společností Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, 

IČO: 70631808 a spol. OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz,  

IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Zmocnění 
  
Usnesení číslo: 03667/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem 

Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 646 15 065, a to dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03668/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

a) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 250 000 Kč pro organizaci 

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. na úhradu nákladů souvisejících s projektem “Janáčkova 

filharmonie na dosah”, 

 

b) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 250 000 Kč pro organizaci 

Divadlo loutek Ostrava, p.o. na úhradu nákladů souvisejících s projektem “Pimprléto 2020” 

c) s přijetím dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu profesionálních divadel 

a profesionálního symfonického orchestru pro organizace 

Národní divadlo moravskoslezské, p.o. ve výši 1 292 000 Kč 

Divadlo loutek Ostrava, p.o. ve výši 1 193 000 Kč 

Komorní scéna Aréna, p.o. ve výši 128 000 Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. ve výši 1 335 000 Kč 

  

2) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se 

 

z v y š u j í 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 106515974, org. 6215 o 1 760 tis. Kč 

                                                ÚZ 106515974, org. 6219 o 260 tis. Kč 

 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104113013 o 69 tis. Kč 

                                                ÚZ 104513013 o 584 tis. Kč 

 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 109 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční transfery 

(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 4241 o 69 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 584 tis. Kč 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 109 tis. Kč (A.3.) 

 

- běžné výdaje 
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(B.1.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 1 275 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103133063, org. 117000000 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103107609, org. 117000000 o 75 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 320 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103133063, org. 117000000 o 38 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103107609, org. 117000000 o 19 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 116 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103133063, org. 117000000 o 14 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103107609, org. 117000000 o 7 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 103133063, org. 117000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 103107609, org. 117000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 214 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103133063, org. 117000001 o 26 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103107609, org. 117000001 o 13 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 17 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103133063, org. 117000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 56 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103133063, org. 117000001 o 7 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103107609, org. 117000001 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 22 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103133063, org. 117000001 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103107609, org. 117000001 o 2 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 11 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 103133063, org. 117000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč        

                                            pol. 5901, org. 117000000 o 1 000 tis. Kč                           

(C.1.) na ORJ 100, § 6402, pol. 5366 o 2 421 tis. Kč 

                                            pol. 5367, ZJ 026 o 2 559 tis. Kč 

                                            pol. 5367, ZJ 075 o 1 543 tis. Kč 

 

- kapitálové výdaje 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 2 020 tis. Kč (A.1.) 

 

z v y š u j e 

- financování 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 3 065 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 117000000 o 361 tis. Kč 

 

s n i ž u j í 

 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 100, § 2295, pol. 5366 o 2 421 tis. Kč 

                                            pol. 5367, ZJ 026 o 2 559 tis. Kč 

                                            pol. 5367, ZJ 075 o 1 543 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Vyjádření souhlasu s dalším postupem ve věci žaloby vůči společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03669/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání procesního podání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, jehož součástí je rozšíření 

žaloby na celkovou částku 59.130.000 Kč, a to ve věci žaloby vedené u Obvodního soudu pro 

Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 204/2013, v níž žaluje statutární město Ostrava žalovanou společnost 

AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, IČO: 27241131, v souladu 

s doporučením advokátní kanceláře Konečná & Zacha, s.r.o., se sídlem Lazarská 1718/3,                 

110 00 Praha 1, IČO: 27112331, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Ošetření jírovců - Ostrava 2020” poř. č.017/2020 
  
Usnesení číslo: 03670/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

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

ošetření určených stromů jírovců maďalů pomocí endoterapie na území statutárního města 

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

 

BAOBAB - péče o zeleň s.r.o. se sídlem Alšova 5/3, Únětice 252 62, 

IČO: 26150646                                                                                                                                

      

za cenu nejvýše přípustnou 894 700,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa”, 
poř.č. 229/2019 
  
Usnesení číslo: 03671/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02970/RM1822/43 
k usnesení č. 03512/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

   

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa” v Ostravě - Porubě z důvodu uvedeného 

v důvodové zprávě předloženého materiálu a v souladu s přílohou č. 1 předloženého materiálu 

účastníka poř. č. 5: 

 

SPORTECH CZ a.s. 

se sídlem: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 

IČO: 29266793 

  

2) rozhodla 

   

o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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 ”Rekonstrukce sportovního areálu Poruba 

I. etapa” v Ostravě - Porubě s účastníkem poř. č. 4, který se umístil podle hodnocení nabídek 

jako druhý v pořadí: 

 

OSBAU s.r.o. 

se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová 

IČO: 02117436 

 

za cenu nejvýše přípustnou 29.013.432,82 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická (TDS + BOZP)”, 
poř. č. 217/2019 
  
Usnesení číslo: 03672/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
 
1) rozhodla 

   

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

odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“ 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 48394637 

 

za cenu nejvýše přípustnou 960 000,00 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická”, 
poř. č. 218/2019 
  
Usnesení číslo: 03673/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03228/RM1822/47 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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 „Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava” s účastníkem pod poř. č. 5: 

 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

IČO: 25869523 

 

za cenu nejvýše přípustnou 58 916 172,58 Kč bez DPH 
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RM_M 4 
Zrušení oslav 75. výročí osvobození města a konání slavnostního 
ohňostroje 
  
Usnesení číslo: 03674/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o zrušení oslav 75. výročí osvobození města dne 30.4.2020 z důvodu zákazu konání 

veřejných akcí  v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o zrušení oslav 75. výročí osvobození 

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo                    

ev. č. 0627/2020/KP/LPO, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností TARRA pyrotechnik, s.r.o., 

Hlučínská 1347/3a, 757 14  Ludgeřovice, IČO 49611984, z důvodu zrušení oslav 75. výročí 

osvobození města v důsledku pandemie koronaviru COVID-19,  dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 5 
Uzavření Podlicenční smlouvy k užití grafického znázornění nové 
podoby Koncertní haly města Ostravy mezi Statutárním městem 
Ostrava a Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 03675/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Podlicenční smlouvy s příspěvkovou organizací Janáčkova filharmonie Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Smlouva o poskytování služeb mezi Statutárním městem Ostrava 
a firmou CAMEA Technology, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03676/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Statutárním městem Ostrava a firmou CAMEA 

Technology, a.s. se sídlem Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 06230831, dle 

příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu. Předmětem smlouvy je poskytování služeb 

elektronických komunikací - dokumentace jízdy na červenou na ulici Rudná u přechodu pro 

chodce, který se nachází u ulice Zkrácená. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvýší příjmy na: 

§ 2219, pol. 2132, ORJ 100                                      o 350 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na: 

§ 2219, pol. 5162, ORJ 100                                      o 350 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy a návrh na 
uzavření dodatku k memorandu o spolupráci při uspořádání 
olympijského festivalu 
  
Usnesení číslo: 03677/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 0026/2019/ŠaS, se společností Olympic 

Festival s.r.o., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 06323375, dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k memorandu č. 3387/2018/ŠaS, se spolkem Český 

olympijský výbor, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČO 48546607, dle přílohy 

č. 3 tohoto materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 8 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 Kč pro 
zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - 
V. kolo 
  
Usnesení číslo: 03678/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) revokuje 

  
své usnesení: 

1) č. 03595/RM1822/53,  ze dne 31.03.2020 v bodě 2 v části žádosti o podporu č. 73 subjektu 

Jana Křišťáková, IČO: 74875337, se sídlem: Plk. Rajmunda Prchaly 428117,708 00 Ostrava-

Pustkovec; 

2) č. 3626/RM1822/54 ze dne 07.04.2020 v bodě 3, v části žádosti o podporu č. 649 subjektu 

Miroslava Marethová, IČO: 43625541, se sídlem: Jandáskova 457/2, 721 00, Ostrava - Svinov; 

3) č. 03656/RM1822/55 ze dne 14.04.2020 v bodě 3, v částech žádostí o podporu: 

č. 958 subjektu Karel Stoch s.r.o., IČO: 28570570, Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava - 

Hulváky; 

č. 1140 subjektu Petr Průša, IČO: 63307910, Jiráskovo náměstí 35/5, 702 00, Ostrava - 

Moravská Ostrava; 

č. 1143 subjektu DENISIS GROUP s.r.o., IČO: 2426145, Jahnova 956/3, 709 00, Ostrava - 

Mariánské Hory; 

č. 160 subjektu Mgr. Petra Smolová, IČO: 87878143, Brdičkova 1915/13, 155 00, Praha 5; 

č. 172 subjektu Ivo Drga, IČO: 66715148, Slunná 779/42, 715 00 Ostrava Michálkovice; 

č. 272 subjektu Renáta Drobková, IČO: 64079147, Lechowiczova 2838/3, 702 00, Ostrava - 

Moravská Ostrava; 

č. 334 subjektu Neubox CZ s.r.o, IČO: 28651511, U Parku 2867/1, 702 00, Ostrava - 

Moravská Ostrava, 

 

a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžité pomoci určené provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze 

č.1 a č.3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
neposkytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 subjektům uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   4 364 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 3 488 tis. Kč 
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zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 876 tis. Kč 

 

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

na účty subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa F, U – Kaminského, Ječmínkova”,                 
poř.č. 062/2020 
  
Usnesení číslo: 03679/RMm1822/8 

(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 stavby “Cyklotrasa 

F, U - Kaminského, Ječmínkova” v k.ú. Nová Bělá, Dubina u Ostravy a Stará Bělá, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

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 
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5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci:    

1. Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Demolice objektů v k.ú. Mošnov”, poř. č. 031/2020 
  
Usnesení číslo: 03680/RMm1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavební akce (demolice) nazvané „Demolice objektů na pozemku č. 415, 416, 417, katastrální 

území Mošnov“, v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

 

DAV, a.s. 

sídlo: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 

IČO: 00575381 

 

za cenu nejvýše přípustnou 2.119.595,90 Kč bez DPH 
 


