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OBJEDNÁVKA č. 0314/2018/RRC/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Liszková Jana, Mgr.

595 622 675

RRC-4

CZ70890692
Dodavatel

IC: 47673168 DIC: CZ4767316I

Agentura pro regionální rozvoj, a.s

Na iízdárně 1245/7

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Realizaci činností dle přílohy č. 1 Realizace činností ARR v rámci in-house dle Rámcové smlouvy ev. číslo 02179/2015/Rf
spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje MSK (a uzavření Rámcové smlouvy sARR, a.s. rozhodla
dne 14. 7. 2015 číslem usnesení 72/5943).

Cena bez DPH/vč. DPH: 143.640 Kč/ 173.804,40 Kč

Fakturace je v souladu s platebními podmínkami Rámcové smlouvy ev. č. 02179/2015/RRC apo realizaci každého dílčíhi
Přílohy:
1) Realizace činností ARR v rámci in-house dle Rámcové smlouvy ev. číslo 02179/2015/RRC ospolupráci při realizaci ro
činností regionálního rozvoje MSK
2) Seznam projektů

kraje

len.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

31.03.2018

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvede
faktuře uhradí y termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušnéfi
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v ínsolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti spotenciálně
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu láj
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba via tftí
představující alespoň.25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude
považována za neplatnou.

jhra jou

si ril >uva

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 173 804,40 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK: 27-1650676349/0800

Datum:

náměstek hejtmana kraje





Příloha č. 1 objednávky

Realizace činností ARR vrámci in-house dle Rámcové smlouw ev. číslo 02179/2015)1

o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoie MSK:

Přehled objednávaných činností:

Specifikace dle RS:

Balíčky:

18) Průzkum na dané téma (Průzkum v rámci Programu Revitalizace MSK)

Činnosti a výstupy: dle níže uvedené specifikace
Termín splnění: nejpozději do 31. 3. 2018
Cena: 143.640 Kč bez DPH
Jedná se o dílčí plnění v rámci objednávky.
Místo předání díla: KÚ MSK, Ostrava

Specifikace požadavku na plnění:
• Provedení průzkumu v rámci Programu Revitalizace MSK,
• Předmětem průzkumu bude aktualizace připravenosti 71 projektů, viz příloha č. 2

objednávky.

Výstup: Seznam projektů s aktuálním stavem připravenosti (stav PD,ÚR,SP atd.)

Celkem pinění dle objednávky: 143.640 Kč bez DPH,21 % DPH,

173.804,40 Kč vč. DPH



Příloha č. 2 objednávky

Žadate Název projektu Datum MK
Předpokládaná

cena __
ALBRECHTICE Výstavba nového mostu v Albrechticích -realizace 30.3.2015 :8 514 L84

BRUNTÁL Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál - Lokalita „Za mlékárnou" - realizace 3.6.2010 Í0 DOQiJOO

BRUNTÁL Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál - Lokalita „Laguny" - realizace 3.6.2010 <9 300U00

DOLNÍ DOMASLAVICE Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami 23.2.2010 8 3681)00

DOLNÍ DOMASLAVICE

Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů ahutí -

Revitalaizace území Žermanlcké přehrady -ochrana pravého břehu - rozšíření I. a II. etapy - projektová

dokumentace 23.2.2010 1041)00

DOUBRAVA

Příprava území po ukončené hornické činnosti -Rekonstrukce komunikace ovlivněné hornickou činností

č. 111/472 Doubrava-Dědina - realizace 3.6.2010 73 740 (10040_

HAVÍŘOV

Příprava aresocializace území po ukončené hornické činnosti na přípravu výstavby Areálu volného času

v Havířově 3.6.2010 11 966 000

HORNÍ BENEŠOV Revitalizace pe důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov -Průmyslová zóna 18.11.2009 26 S43U30

HORNÍ BENEŠOV Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Horní Benešov • 25.11.2013 16 558! 68

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace aresocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě -

těžbě ve Skalách uRýmařova vk.ú. Skály uRýmařova -realizace

Revitalizace území po

3.6.2010 7 120(00

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace aresocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Zpevněné plochy

v centru obce - realizace 3.6.2010 6)00(00

HORNÍ MĚSTO"

Revitalizace aresocializace území postiženého těžební činností v Horním městě - Cyklostezka Dobřečov

Ferdinandov -realizace 16.12.2010 5 >00(O0

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace a.resocializace území postiženého těžební činností v Horním městě - Příprava průmyslové

zóny - realizace' 16.12.2010 aXXjHOO

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním městě - Cyklostezka Rešov -

Rešovské vodopády -realizace 16.12.2010 5 ioocoo

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace ar.esocializace území postiženého těžební činností v Horním městě - Revitalizace okol! ústí

štoly Josef a bývalé jámy Steinbruch -realizace- 16.12.2010 13 .50 C 00

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činnost) v Horním městě - Revitalizace území po

těžbě ve Stříbrných Horách v k.ú. Stříbrné Hory - realizace • 16.12.2010 12N00CO0

HORNÍ MĚSTO

Revitalizace aresocializace území postiženého těžební činností v Horním městě - příprava průmyslové

zóny 16.3.2016 2 ? (99 C 00

HORNÍ SUCHÁ

Lokalita Finské domky -sanace místních komunikací vdůsledku oklesu terénu, způsobeného bývalou

hornickou činností 30.5.2012 30C00

KARVINÁ Revitalizace břehů řeky Olše v Karviné -Starém Městě včetně vybudování lávky pro chodce 23.3.2009 |1!I!14C00

KARVINÁ

Příprava území po ukončené hornické činnosti Revitalizace území Karviné -„Po stopách původní

Karviné" 21.9.2009 :6^C00

KARVINÁ Vybudování cyklotras v Karviné - Starém Městě za účelem revitalizace území 21.9.2009 99C0O

LUČINA Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice - projekt 23.2.2010 LÍ5QC00

LUČINA Rekonstrukce volnočasového areálu 23.2.2010 95C0O

MEZINA Revitalizace po hornické činnosti v okolí Slezské Harty -k.ú. Mezina - projektová dokumentace 3.6.2010 '1Q00O

MEZINA Revitalizace po hornické činnosti vokolí Slezské Harty - k.ú. Mezina -realizace 3.6.2010 B7!5QC0O

MEZINA Revitalizace po hornické činnosti v okolí Slezské Harty - k.ú. Mezina - volnočasová aktivita 3.6.2010 S<14C0O

MSK

Revitalizace Moravskoslezského kraje -odstranění ekologických škod na zpevněných plochách vlivem

poddolování území-1, etapa 30.5.2012 2!) í 42 000

MSK

Revitalizace Moravskoslezského kraje - odstranění ekologických škod na zpevněných plochách vlivem

poddolování území -II. etapa 30.5.2012 3DÍ510X)

MSK

Revitalizace Moravskoslezského kraje - odstranění ekologických škod na zpevněných plochách vlivem

poddolování území - III. etapa 30.5.2012 ;!Í45030

OKD Úprava pozemků vč. Karvinského potoka v prostoru Špulchov, 3. č. 3.3.2005 (00030

OKD Asanacea rekultivace v lokalitě Staré koksovna 14.11.2005 711 í 500X3

OKD

OKD

Asanace arekultivace odvalu Strážnice 13.12.2005 si;: 47 OX>

Sanace lokality Barbora 13.12.2005 14Í0JO3O

OKD

OKD

Komplexní řešení širšího území-Nový York 13.6.2006 57(00030

Likvidace lokálního požáru na odvalu Ludvík v k. ú. Radvanice - realizace 18.8.2008 UU51530

OKD Výstupy metanu v lokalitách likvidovaných povrchových vrtů v k. ú. Trojanovice -realizace 18.8.2008 j;:7060)0

OKD Termické vyhodnocení odvalu v OKR -průzkumná část 2.6.2009 150030

ORLOVÁ

Příprava území po ukončené hornické činnosti - Revitalizace údolí Zimovůdky - propojení Zámeckého

parku a Lesoparku včetně přípravy území k bytové výstavbě, včetně Inženýrských sítí - průzkum 3.6.2010 :.7000X3

ORLOVÁ

Příprava území po ukončené hornické činnosti - Revitalizace údolí Zimovůdky -propojení Zámeckého

parku aLesoparku včetně přípravy území kbytové výstavbě, včetně inženýrských sítí - projektová

dokumentace 3.6.2010 5 00030

ORLOVÁ

Příprava území po ukončené hornické činnosti -Revitalizace údolí Zimovůdky -propojení Zámeckého

parku a Lesoparku včetně přípravy území kbytové výstavbě, včetně inženýrských sítí -realizace 3.6.2010 2 i' £ 30OXJ

OSTRAVA Úprava Podleského potoka, odvodnění vOstravě - Bartoviclch 4.10.2007 M 330 0)0

OSTRAVA

Stabilizace sesuvného území a úprava odtokových poměrů v oblasti Bučinského lesa v k. ú. Radvanice a

Bartovice - realizace 18.8.2008 !( 1375 18

OSTRAVA Stabilizace území a úprava odtokových poměrů v lokalitě Šporovnice v k.ú. Radvanice -realizace 10.12.2008 >: 233101X3

OSTRAVA Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích 2.6.2009 '/ CD3Í9Í1

OSTRAVA

Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města
Ostravy-I. etapa 21.9.2009 4'i C75^1! 18



Příloha č. 2 objednávky 

OSTRAVA 

OSTRAVA 

OSTRAVA 

OSTRAVA 
OSTRAVA 
OSTRAVA 
OSTRAVA 
PETŘVALD 
PETŘVALD 

PETŘVALD 
POVODÍ ODRY 

POVODÍ ODRY 
POVODÍ ODRY 
RÁZOVÁ 

RÁZOVÁ 
RÁZOVÁ 
RÁZOVÁ 
RÁZOVÁ 
RÁZOVÁ 
SEDLNICE 
SKOTNICE 
SLEZSKÉ MUZEUM 

SOBĚŠOVICE 

SOBĚŠOVICE 

VÍTKOV 
VÍTKOVICE 

Revitalizace území sportovního areálu DTJ na pozemku parcelní číslo 1608/1 k.ú. Radvanice pro využití 
volného času 
Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města 
Ostravy - další etapy 
Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti -
příprava území pro další využit! 

Revitalizace území, úprava odtokových poměrů a obnova krajinné zeleně v lokalitě pod LDN - projekt 
Gravitační odvodněn! Hrušová 
Revitalizace a rekultivace vodního zdroje - studánky v lokalitě Bučina, k.ú. Radvanice 
Zapojení lokality TROJICKÉ ÚDOLÍ do rekreačního potenciálu města Ostravy - 1 . Etapa 
Oprava chodníků u silnice 1/59, k.ú. Prtřvald po doznělé důlní činnosti 
Revitalizace území v lokalitě matrřské školy po doznělé důlní činnosti 
Obnova chodníku za důlní činnosti zničený chodník podél silnice 111/4726, ul Šumbarská, k.ú. Petřvald -
PD i realizace 
Sanace LB hráze na Odře, km 18,992 -19,630, stavba č. 5665 
Sanace důlních škod na Bohumínské Stružce, Rychvaldský jez - trať ČD, km 4,595-10,530, stavba č. 
5660 - realizace 
Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti, ř. km 0,000-3,262, stavba č. 5657 - realizace 
Revitalizace území po důlní činnosti v okolí Slezské Harty - k. ú. Rázová - projekt 

Revitalizace území po hornické činnosti v okol! Slezské Harty - k.ú. Rázová - Centrum obce Rázová 
Revitalizace po hornické činnosti v okolí Slezské Harty - k.ú. Rázová - Zpevněná plocha - PD 
Revitalizace po hornické činnosti v okolí Slezské Harty - k.ú. Rázová - Zpevněná plocha - realizace 
Revitalizace po hornické činnosti v okol! Slezské Harty - k.ú. Rázová - Lokalita východ - PD 
Revitalizace po hornické činnosti v okol! Slezské Harty - k.ú. Rázová - Lokalita východ - realizace 
Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice pro využití volného času 
Revitalizace bývalého lomu v lokalitě Hončova Hůrka, k.ú. Skotnice 
Revitalizace území po těžbě břidlic - Arboretum Nový Dvůr - Důl Quido 1 
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobován! dolů a hutí -
Rekultivace a sanace území ovlivněného hornickou činností - volnočasová aktivita Soběšovice 
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Oprava 
komunikací vybudovaných v rámci realizace vodního díla Žermanice - Soběšovice 
Likvidace hlavního důlního díla 735 - úpadnice Zálužné 2 a zajištěn! hlavního důlního díla 733 - Jáma 
Zálužné v k.ú. Nové Těchanovice - realizace 
Sanace a revitalizace struskoviště a zařízení stripovací haly 

21.9.2009 

21.9.2009 

18.11.2009 

18.11.2009 
3.6.2010 
3.6.2010 

25.11.2013 
30.3.2015 
30.3.2O15 

30.3.2015 
21.9.2009 

14.6.2011 
14.6.2011 

18.11.2009 

3.6.2010 
16.12.2010 
16.12.2010 
16.12.2010 
16.12.2010 
25.11.2013 

3.6.2010 
16.3.2016 

3.6.2010 

3.6.2010 

3.6.2010 
17.1.2007 

5 409 401 

563 987 225 

306 707 000 

320000 
1547127 000 

1220000 
199 500000 

26 129 809 
2 554 356 

17 355 462 
35100000 

31080000 
40 864000 

1800000 

3 014000 
972 000 

22017000 
1539 000 

29116 000 
22 900000 

3690000 
17 592 750 

14177 000 

2404000 

16 900000 
91583 544 



Bernatský Pavel 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Dobrý den, 

Liszková Jana 
15. března 2018 13:43 
Bernatský Pavel; Veveričíková Radka 
FW: Objednávka č. 0314/2018/RRC/O 

přeposílám akceptaci objednávky. 

JL. 

From: Gavlasová Hana [mailto:6avlasova@arr.cz] 
Sent: Thursday, March 15, 2018 1:28 PM 
To: Liszková Jana <jana.liszkova@msk.cz> 
Subject: RE: Objednávka č. 0314/2018/RRC/O 

Krásný den, 
děkuji. Potvrzuji přijetí. 

S přátelským pozdravem. 

Ing. Hana Gavlasová 
hlavní ekonom/zástupce ředitele 

fw 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
Obchodní společnost založená Moravskoslezským krajem 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 
Mob.: 733 712 907, Tel.: 595 691 241 
WEB | mapa } email M J r 

From: Liszková Jana [mailto:jana.liszkova(iS>msk.cz] 
Sent: Tnursday, March 15, 2018 1:12 PNI 
To: Gavlasová Hana 
Cc: Ballaseh Pavel 
Subject: Objednávka č. 0314/2018/RRC/O 
Importance: High 

Dobrý den paní Gavlasová, 

v příloze Vám zasílám objednávku č. 0314/2018/RRC/O včetně příloh. Prosím o potvrzení přijetí této objedf^jký 
základě Vašeho potvrzení bude objednávka zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou. 

Děkují Vám za spolupráci a přeji Vám pěkný den! 

S pozdravem 

J L , « • ' • ' 

[Strana] 

Na 



Mgr. Jana Liszková 
projektový manažer 
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 

tel.: 595 622 675 
e-mail: jana.liszkova@msk.cz 
www.msk.cz 

©O 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Řegional Áuthoritý of the Moravian-Silesian Region has successfuliy implementéd the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 
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