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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 05.01.2021 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05635/RM1822/83 RM_M 0 Schválení programu 83. schůze rady města konané 

dne 05.01.2021 

35 

05636/RM1822/83 RM_M 1 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě             

o připojení elektrické požární signalizace objektu        

na pult centralizované ochrany 

84 

05637/RM1822/83 RM_M 2 Dodatek ke “Společné úmluvě mezi hlavním 

partnerem a partnery projektu pro Operační program 

URBACT III” v rámci realizace projektu 

COM.UNITY.LAB 

38 

05638/RM1822/83 RM_M 3 Návrh na personální změnu v Komisi RM           

pro majetek a hospodářskou správu 

28 

05639/RM1822/83 RM_M 4 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc        

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

05640/RM1822/83 RM_M 5 Návrh prováděcí smlouvy na nákup licencí Microsoft 

se společností DNS a. s. 

83 

05641/RM1822/83 RM_M 6 VZMR Řešení pro bezpečnostní audit a prevenci 

ztráty dat na počítačových stanicích a mobilních 

zařízeních 

83 

05642/RM1822/83 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05643/RM1822/83 RM_M 8 Návrh na uzavření dohody o plné moci 22 

05644/RM1822/83 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

2568/2020/OI/VZ “Stavební úpravy v areálu jatka II” 

05 

05645/RM1822/83 RM_M 10 Návrh na uzavření dohody o plné moci se společností 

Architecture Acts s.r.o., IČO: 036 20 620, se sídlem 

Raisova 409/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

05 

05646/RM1822/83 RM_M 11 Projednání odpovědi ve věci výzvy KSČM 28 

05647/RM1822/83 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 

3663/2017/OI “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 83. schůze rady města konané dne 05. 01. 2021 
  
Usnesení číslo: 05635/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 83. schůze rady města konané dne 05. 01. 2021 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o připojení elektrické požární 
signalizace objektu na pult centralizované ochrany 
  
Usnesení číslo: 05636/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult 

centralizované ochrany ev. č. zákazníka 2739/2019/HS mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 00845451 a Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava, IČO 70884561         

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.  

  

 
RM_M 2 
Dodatek ke “Společné úmluvě mezi hlavním partnerem a partnery 
projektu pro Operační program URBACT III” v rámci realizace projektu 
COM.UNITY.LAB 
  
Usnesení číslo: 05637/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0239/ZM1822/5 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
prodloužení termínu ukončení realizace projektu COM.UNITY.LAB financovaného           

z ERDF z programu URBACT III dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření Dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 3 
Návrh na personální změnu v Komisi RM pro majetek a hospodářskou 
správu 
  
Usnesení číslo: 05638/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci pana JXXXXX DXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX na členství v Komisi RM pro majetek a hospodářskou 

správu ke dni 31.12.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
pana JXXXXX VXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX 

XXX XXX XXXXX XXXXXX do funkce člena Komise RM pro majetek a hospodářskou 

správu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05639/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 

-  pozemek parc.č. 2393/30 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 27.01.2021 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh prováděcí smlouvy na nákup licencí Microsoft se společností 
DNS a. s. 
  
Usnesení číslo: 05640/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Prováděcí smlouvy č. 2020 - 211 k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů 

Microsoft ze dne 07.12.2018 se společností  DNS a.s. se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 

- Nusle, Česká republika, IČO 25146441, za cenu nejvýše přípustnou  1 408 693,08 EUR           

bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
VZMR Řešení pro bezpečnostní audit a prevenci ztráty dat               
na počítačových stanicích a mobilních zařízeních 
  
Usnesení číslo: 05641/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností AUTOCONT a.s., 

se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 04308697,           

za cenu nejvýše přípustnou 1 987 840,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05642/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
své usnesení č.05612/RM1822/82  ze dne 22.12.2020 v plném rozsahu a to vzhledem           

ke skutečnostem uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření dohody o plné moci 
  
Usnesení číslo: 05643/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a XXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX, advokátkou, Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., se sídlem 

Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64615065, k zastupování statutárního 

města Ostravy, za účelem mimosoudního řešení věci v pracovněprávní záležitosti 

zaměstnankyně XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX a případného navazujícího soudního 

řízení v téže věci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 2568/2020/OI/VZ           
“Stavební úpravy v areálu jatka II” 
  
Usnesení číslo: 05644/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2568/2020/OI/VZ uzavřené dne 07.10.2020, jejím 

předmětem je “Stavební úpravy v areálu jatka II”, a to se společností  POLANSKÝ s.r.o.,       

se sídlem Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava, IČO 269 49 890 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy cena ani termín 

plnění se nemění 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření dohody o plné moci se společností Architecture Acts 
s.r.o., IČO: 036 20 620, se sídlem Raisova 409/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
  
Usnesení číslo: 05645/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností Architecture Acts s.r.o., IČO: 036 20 620,          

se sídlem Raisova 409/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvou        

na vytvoření projektových dokumentací, o výkonu autorského dozoru, poskytnutí inženýringu  

a licence k projektu „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY“, ev. č. 2524/2020/OI,           

a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Projednání odpovědi ve věci výzvy KSČM 
  
Usnesení číslo: 05646/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výzvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a reakci k této výzvě ze strany         

Dopravního podniku Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 61974757 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 3663/2017/OI “Rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05647/RM1822/83 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní, č. 3663/2017/OI,         

uzavřené dne 10.01.2018, jejímž předmětem je “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek  
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pro účely galerie Plato Ostrava”, a to se zhotovitelem společností KWK PROMES Arch. Robert 

Konieczny, se sídlem Koszarowa 1/22, 40-068 Katowice, Polsko, REGON: 277906480 a jejím 

subdodavatelem MS-projekce s.r.o. se sídlem Erbenova 509/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava,   

IČO: 258 72 494, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, kdy navýšení ceny plnění ze smlouvy o dílo a smlouvy příkazní,          

č. 3663/2017/OI, uzavřené dne 10. 01. 2018 činí 138 760,50 Kč bez DPH 

  

 
 


