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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 07.07.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

04303/RMm1822/11 RM_M 0 Schválení programu 11. mimořádné schůze rady 
města konané dne 07.07.2020 

35 

04304/RMm1822/11 RM_M 1 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru ve 
výši 1,8 mld. Kč na investiční akce města 

07 

04305/RMm1822/11 RM_M 2 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 
pro městský obvod MHaH ve výši 100 mil. Kč 

07 

04306/RMm1822/11 RM_VZ 2 Uveřejnění předběžného oznámení zahájení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Koncertní 
hala města Ostravy - výběr týmu správce stavby” 
ve Věstníku veřejných zakázek 

05 

04307/RMm1822/11 RM_M 3 Návrh na zaslání výzvy k úhradě způsobené škody 28 
04308/RMm1822/11 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce Ostravského 

mrakodrapu - IZ “, poř. č. 109/2020 
05 
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RM_M 0 
Schválení programu 11. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 07.07.2020 
  
Usnesení číslo: 04303/RMm1822/11 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 11. mimořádné schůze rady města konané dne 07.07.2020 

  
 

RM_M 1 
Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úv ěru ve výši 1,8 mld. K č 
na investi ční akce m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04304/RMm1822/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03976/RM1822/60 
k usnesení č. 0911/ZM1822/15 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky na úvěr ve výši 1,8 mld. Kč 
na investiční akce města 

- Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 
- Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054 
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, 
PSČ  40 92, IČO 64948242 
- Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 

  
2) rozhodla 
  

o doporučujícím hodnotícím kritériu pro výběr cenově nejvýhodnější nabídky na úvěr ve výši 
1,8 mld. Kč uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
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členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA   - primátor 
2. Mgr. Zuzana Bajgarová       - náměstkyně primátora 
3. Ing. Lukáš Jančálek             - vedoucí odboru financí a rozpočtu 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec           - náměstek primátora 
2. Ing. Jan Šrámek                  - vedoucí investičního odboru 
3. Ing. Věra Hrubá                  - vedoucí oddělení finančního řízení 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání nabídek dlouhodobého úvěru ve výši 
1,8 mld.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Poptávkové řízení na výb ěr poskytovatele úv ěru pro m ěstský obvod 
MHaH ve výši 100 mil. K č 
  
Usnesení číslo: 04305/RMm1822/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03623/RM1822/54 
k usnesení č. 0832/ZM1822/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat vybrané banky k zaslání nabídky úvěru pro městský obvod MHaH za účelem Oprav 
a modernizace bytového fondu svěřeného obvodu MHaH ve výši 100 mil. Kč dle parametrů 
uvedených v důvodové zprávě ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

oslovit peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky úvěru ve znění přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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- Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452447782 
- Komerční banka, a.s., Praha 1, Na příkopě 33/969, PSČ 114 07, IČO 45317054 
- Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 00001350
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, 
PSČ 140 92, IČO 64948242 

  
3) rozhodla 
  

o doporučeném hodnotícím kritériu pro výběr cenově nejvýhodnější nabídky úvěru 

  
4) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

Členové: 
1. Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor 
2. Ing. Lukáš Jančálek - vedoucí odboru financí a rozpočtu 
3. Mgr. Patrik Hujdus - starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky 

Náhradníci: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Věra Hrubá - vedoucí oddělení finančního řízení 
3. Ing. Jarmila Ivánková - vedoucí odboru finančního 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání a k výběru nejvýhodnější nabídky úvěru 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 2 
Uveřejnění předběžného oznámení zahájení zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Koncertní hala m ěsta Ostravy - výb ěr týmu 
správce stavby” ve V ěstníku ve řejných zakázek 
  
Usnesení číslo: 04306/RMm1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
 
1) rozhodla 
   

o uveřejnění předběžného oznámení na veřejnou zakázku „Koncertní hala města Ostravy - výběr 
týmu správce stavby” ve Věstníku veřejných zakázek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na zaslání výzvy k úhrad ě způsobené škody 
  
Usnesení číslo: 04307/RMm1822/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zaslání výzvy k úhradě způsobené škody panu xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
a Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu -  IZ “, 
poř. č. 109/2020 
  
Usnesení číslo: 04308/RMm1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje ORJ 230 
na § 6409, pol. 6901, ÚZ 0, ORG 8064                                                               o 2 420 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 230 
na § 6171, pol. 6121, ÚZ 0, ORG 8273                                                               o 2 420 tis. Kč 
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2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
investičního záměru pro realizaci stavby „Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu” v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně výkonu související inženýrské činnosti v rozsahu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 
AI-DESIGN,s.r.o. 
se sídlem: Anenské náměstí 211/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 26122812 

za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

 


