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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.06.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04295/RMm1822/10 RM_M 0 Schválení programu 10. mimořádné schůze rady 

města konané dne 30.06.2020 

35 

04296/RMm1822/10 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

04297/RMm1822/10 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

04298/RMm1822/10 RM_M 2 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem starého důlního díla „Světlík Jaklovecké 

štoly č. 4“ v k. ú. Slezská Ostrava 

89 

04299/RMm1822/10 RM_M 3 Návrh odpovědi společnosti BAOBAB – péče          

o zeleň, s.r.o. k žádosti na úpravu způsobu 

provádění mikroinjektáží stromů v Ostravě 

80 

04300/RMm1822/10 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Drogerie a čisticí prostředky 

2020“ poř. č. 103/2020 

84 

04301/RMm1822/10 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Nákup ochranných zdravotních 

pomůcek 2020“ poř. č. 95/2020 

84 

04302/RMm1822/10 RM_VZ 3 Zadání vypracování znaleckého posudku 05 
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RM_M 0 
Schválení programu 10. mimořádné schůze rady města konané dne 
30.06.2020 
  
Usnesení číslo: 04295/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
schválení programu 10. mimořádné schůze rady města konané dne 30.06.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04296/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
45 

  
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 
  
k usnesení č. 04116/RM1822/62 
k usnesení č. 0912/ZM1822/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji 100% akcií společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., IČO: 286 42 457, se sídlem 

Martinovská 3244/42, Martinov, 723 00 Ostrava společnosti ŠKODA TRANSPORTATION 

a.s., IČO: 626 23 753, se sídlem Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň a o uzavření 

Rámcové smlouvy o převodu akcií mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s.,                 

IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava               

jako prodávajícím a společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. jako kupujícím dle přílohy 

č.1 až 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04297/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
42 
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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 

daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul.                

28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele 

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem starého důlního 
díla „Světlík Jaklovecké štoly č. 4“ v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04298/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 72/07 - změna, vydaným dne 11.04.2007 pod zn. Správ/ÚSŘ/ 2561-6/06/Chu-R 

pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Světlík Jaklovecké štoly           

č. 4” v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění a realizace části stavby “Optické propojení 

Ostrava,   Dobrovolského,  Zámostní,  Jeronýmova,   U Staré elektrárny”,  která  zasahuje  

do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh odpovědi společnosti BAOBAB - péče o zeleň, s.r.o. k žádosti          
na úpravu způsobu provádění mikroinjektáží stromů v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 04299/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost zhotovitele BAOBAB - péče o zeleň, s.r.o. , IČO: 26150646, se sídlem Alšova 5/3,         

252 62 Únětice  na úpravu způsobu provádění mikroinjektáží stromů v Ostravě dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 



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 5/6  
  

  
se zněním odpovědi společnosti BAOBAB - péče o zeleň, s.r.o. dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 01.07.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Drogerie a čisticí prostředky 2020“ poř. č. 103/2020 
  
Usnesení číslo: 04300/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 

162 00 Praha, provedla jménem statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti            

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vztahující            

se k veřejné zakázce na dodávky drogerie a čisticích prostředků pro statutární město Ostravu, 

městské obvody a právnické osoby zřízené či založené statutárním městem Ostrava a vymezené 

v zadávací dokumentaci, na základě zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Drogerie a čisticí prostředky 2020“            

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky drogerie a čisticích prostředků 

pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním 

městem Ostravou a vymezené v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Nákup ochranných zdravotních pomůcek 2020“ poř. č. 
95/2020 
  
Usnesení číslo: 04301/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 

162 00 Praha, provedla jménem statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti           

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vztahující            

se k veřejné zakázce na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek pro statutární město 

Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené či založené statutárním městem Ostrava    

a vymezené v zadávací dokumentaci, na základě zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup ochranných zdravotních pomůcek 

2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky zdravotnického spotřebního 

materiálu pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené či založené 

statutárním městem Ostravou a vymezené v zadávací dokumentaci, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 
RM_VZ 3 
Zadání vypracování znaleckého posudku 
  
Usnesení číslo: 04302/RMm1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

znaleckých posudků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to se soudním znalcem             

Ing. Liborem Jackem, se sídlem Jasmínová  427/8,  746 01, Opava - Jaktař,   IČO: 60313765 

za cenu nejvýše přípustnou 290.000 ,- Kč bez DPH, vše v souladu s důvodovou 

zprávou předloženého materiálu 

 


