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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2017
Číslo usnesení

Materiál

Název

zn.předkl.

05479/RM1418/79

RM_M 0

35

05480/RM1418/79

RM_VH 1

05481/RM1418/79

RM_VH 2

05482/RM1418/79

RM_VH 3

05483/RM1418/79

RM_M 18

05484/RM1418/79

RM_M 2

05485/RM1418/79

RM_M 6

05486/RM1418/79

RM_M 25

05487/RM1418/79

RM_M 24

05488/RM1418/79

RM_M 32

05489/RM1418/79

RM_M 33

05490/RM1418/79

RM_M 34

05491/RM1418/79

RM_M 35

05492/RM1418/79

RM_M 22

05493/RM1418/79

RM_M 26

05494/RM1418/79

RM_M 17

Schválení programu 79. schůze rady města konané
dne 10.01.2017
Výkon působnosti valné hromady v obchodní
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Výkon působnosti valné hromady v obchodní
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
Výkon působnosti valné hromady obchodní
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon
funkce neuvolněným členům ZMO
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za
měsíc listopad 2016
Návrh na uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě
č.2895/2016/MP/VZKÚ na zajištění služeb mezi
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.8,
729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností
FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812,
779 00 Olomouc - Holice, IČO 27841031
Smlouva o poskytování služeb elektronických
komunikací
Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání pro projekt Firemní školky
města Ostravy, p.o. s názvem “Barevná školka”
Memorandum o spolupráci v oblasti podpory
podnikání a inovací
Projekt Resolve - dohoda o spolupráci a dotační
smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a
Moravskoslezským krajem
ITI ostravské aglomerace – výzvy k předkládání
projektových záměrů, Interní postupy nositele ITI
Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat dne 25. ledna 2017
Návrh na změnu podmínek pro čerpání
investičního příspěvku poskytnutého Městské
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na
akci “Rekonstrukce vybraných výtahů” ve výši
11.440.308,-- Kč a změnu termínu vyúčtování
tohoto příspěvku
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových
dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče
a protidrogové prevence
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do
vlastnictví Národního divadla moravskoslezského,
p.o.

28
28
28
35
25
25

25
42

38
38

38
28
40

86

42
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Statutární město Ostrava
rada města
05495/RM1418/79

RM_M 3

05496/RM1418/79

RM_M 20

05497/RM1418/79

RM_M 19

05498/RM1418/79

RM_M 7

05499/RM1418/79

RM_M 8

05500/RM1418/79

RM_M 9

05501/RM1418/79

RM_M 10

05502/RM1418/79

RM_M 11

05503/RM1418/79

RM_M 12

05504/RM1418/79

RM_M 13

05505/RM1418/79

RM_M 14

05506/RM1418/79

RM_M 15

05507/RM1418/79

RM_M 16

Usnesení

Vytvoření pracovní skupiny pro vybudování
pamětní desky padlým německým civilistům
v internačním táboře Hanke při konci II. světové
války
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “750.
výročí první písemné zmínky o městě”
Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění
předkupního práva k akciím obchodní společnosti
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú.
Pustkovec, obec Ostrava, svěřené MOb
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti
(areál Vědecko-technologického parku Ostrava)
Návrh na souhlas s umístěním podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření
smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Přívoz a v k.ú. Dubina
u Ostravy,obec Ostrava, pro společnost GasNet,
s.r.o.
Návrh na zřízení věcného břemene, služebnosti
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.
Slezská Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava,
pro společnost GasNet, s.r.o. a Sdružení
automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA,
z.s.
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité
věci (ul. Střelniční 8) a informace o provedených
technických zhodnocení budovy v k.ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava
Předchozí souhlas rady města s uzavřením
dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti
v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod
Poruba
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.
Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka
nemovité věci v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec
Ostrava

60

87
90
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08
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08
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08

08
08
08
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Statutární město Ostrava
rada města
05508/RM1418/79

RM_M 31

05509/RM1418/79

RM_M 36

05510/RM1418/79

RM_M 37

05511/RM1418/79

RM_M 38

05512/RM1418/79

RM_M 4

05513/RM1418/79

RM_M 5

05514/RM1418/79

RM_VZ 2

05515/RM1418/79

RM_VZ 3

05516/RM1418/79

RM_VZ 4

05517/RM1418/79

RM_VZ 5

05518/RM1418/79

RM_VZ 6

05519/RM1418/79

RM_VZ 7

05520/RM1418/79

RM_VZ 8

05521/RM1418/79

RM_VZ 9

05522/RM1418/79

RM_VZ 10

05523/RM1418/79

RM_VZ 12

Usnesení

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Přívoz,
obec Ostrava)
Návrh na souhlas s umístěním staveb a přeložek
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města
Ostravy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému
obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému
obvodu Ostrava - Jih
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu,
smluv o budoucích služebnostech a smlouva
nájemní v souvislosti se stavbami zahrnutými
do kapitálového rozpočtu statutárního města
Ostravy
Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek
plynárenských zařízení a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti
s přípravou realizace staveb ORG 7097 Koblov rekonstrukce a rozšíření kanalizace a ORG 7174
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice
Veřejná zakázka “Ekologizace veřejné dopravy
Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)”, poř.č. 163/2016
Veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova
důchodců Korýtko II.”, poř. č. 40/2016
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vily Na Zapadlém
č.p. 1674 - PD+BOZP+AD+IČ”, poř. č. 210/2016
Významná veřejná zakázka “Areál ZOO energie”, poř. č. 144/2016
Veřejná zakázka “Bývalá městská jatka stavebně-technický průzkum (posudek)”, poř. č.
257/2016
Návrh na uzavření veřejné zakázky malého
rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy
příkazní na akci “Propojení cyklostezek
Petřkovice”
Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům
u MNO - DÚR a IČ”, poř.č. 237/2016
Veřejná zakázka “Rekonstrukce lesní cesty v
Bělském lese (PD, BOZP, AD, IČ)”, poř. č.
215/2016
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská
(vodovod, kanalizace, komunikace)”, poř. č.
178/2016
Veřejná zakázka “PD a příprava staveb VO”,
poř.č. 264/2016

08
08

08

08
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Informace o průběhu pořizování změny č. 2
Územního plánu Ostravy
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních
dotací na zachování a obnovu kulturní památky
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok
2017”, včetně vyhlášení výběrového řízení
Úprava rozpočtu r. 2017
Úprava rozpočtu r. 2016
Nařízení města č. 1/2017, kterým se mění
a doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým
se pro účely organizování dopravy vymezují
na území města oblasti s placeným stáním
Veřejná zakázka “Zadavatelská činnost - Zvýšení
propustnosti křižovatek v Ostravě”, poř. č. 3/2017
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
a uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce
hygienických místností bloku A Nové radnice

89

Materiál

Název

zn.předkl.

RM_M 27

Návrh na uzavření dodatku č. 2 se společností
Ostravské komunikace, a. s.
Změna dotace na zeleň z účelové dotace na
neúčelovou

08

Materiál

Název

zn.předkl.

RM_TO 1

Tisková oprava usnesení rady města č.
05303/RM1418/76 ze dne 29.11.2016, bod 4)

08

05524/RM1418/79

RM_M 1

05525/RM1418/79

RM_M 21

05526/RM1418/79
05527/RM1418/79
05528/RM1418/79

RM_M 28
RM_M 29
RM_M 23

05529/RM1418/79

RM_VZ 11

05530/RM1418/79

RM_VZ 1

89

07
07
09

09
84

Materiály, které byly staženy :

RM_M 30

07

Tiskové opravy :

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
RM_M 0
Schválení programu 79. schůze rady města konané dne 10.01.2017

Usnesení

(zn.předkl.)
35

Usnesení číslo: 05479/RM1418/79
Rada města
1)

schvaluje
program 79. schůze rady města konané dne 10.01.2017

RM_VH 1
(zn.předkl.)
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické
28
služby, a.s. Slezská Ostrava
Usnesení číslo: 05480/RM1418/79
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava - Slezská
Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725, jejímž jediným
akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře
Rada města
1)

rozhodla
o změně stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

RM_VH 2
(zn.předkl.)
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury
28
města Ostravy, a.s.
Usnesení číslo: 05481/RM1418/79
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, ul.
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava,IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je
statutární město Ostrava
Rada města
1)

projednala
odstoupení XXXX XXXXXX XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady společnosti Dům

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

souhlasí
se zánikem funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu ke dni 10. 1. 2017

3)

volí
do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. místo odstupující
osoby dle bodu 1) tohoto usnesení
XXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXX

4)

schvaluje
členovi dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2
předloženého materiálu

RM_VH 3
(zn.předkl.)
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní
28
podnik Ostrava a.s.
Usnesení číslo: 05482/RM1418/79
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je
statutární město Ostrava
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

2)

souhlasí
s obsahem návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pro nově
navržené členy představenstva obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle příloh č. 1, 2

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

a důvodové zprávy předloženého materiálu

RM_M 18
(zn.předkl.)
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným
35
členům ZMO
Usnesení číslo: 05483/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00105/17
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem navýšit odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce o 4% z aktuální
výše odměn se zaokrouhlením odměny na celé stokoruny a stanovit je včetně pravidel
pro sčítání jednotlivých odměn s účinností od 1. 2. 2017 následovně:
a) člen zastupitelstva - základní odměna 1 721 Kč + příplatek 879 Kč, tj. celkem 2 600 Kč
b) člen rady - základní odměna 5 600 Kč,
c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4 900 Kč,
d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3 500 Kč,
e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 879 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod
písmenem b) - d) v uvedeném pořadí,
přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto:
a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do celkové měsíční
odměny ve všech případech,
b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí,
c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož výboru
(komise).

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
2)

Usnesení

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na
jeho jednání dne 25. 1. 2017
Vyřizuje:

Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D.,
vedoucí odboru platového a personálního

RM_M 2
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2016

T: 25.01.2017

(zn.předkl.)
25

Usnesení číslo: 05484/RM1418/79
Rada města
1)

projednala
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2016 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

RM_M 6
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě
25
č.2895/2016/MP/VZKÚ na zajištění služeb mezi statutárním městem
Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností
FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, 779 00 Olomouc - Holice,
IČO 27841031
Usnesení číslo: 05485/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o neuzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění služeb mezi statutárním městem
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností FORCORP GROUP
spol. s r.o., Hamerská 812, 779 00 Olomouc-Holice, IČO 27841031 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu

RM_M 25
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

(zn.předkl.)
25

Usnesení číslo: 05486/RM1418/79
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Rada města
1)

rozhodla
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,
IČO 00845451 a společnosti OVANET, a. s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 25857568 dle přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu za cenu nejvýše přípustnou
936 000,-Kč bez DPH

RM_M 24
(zn.předkl.)
Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro
42
projekt Firemní školky města Ostravy, p.o. s názvem “Barevná školka”
Usnesení číslo: 05487/RM1418/79
Rada města
1)

souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od poskytovatele
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha, IČO:
00022985 na projekt „Barevná školka“ dle podmínek viz příloha č. 1 předloženého materiálu

2)

žádá
ředitelku Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Jana Madecká,
ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.

RM_M 32
Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací

T: 31.12.2018

(zn.předkl.)
38

Usnesení číslo: 05488/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00048/17
Rada města
1)

souhlasí

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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s uzavřením Memoranda o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací mezi Statutárním
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:
70890692 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí Memorandum o spolupráci v oblasti podpory
podnikání a inovací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 25.01.2017

RM_M 33
(zn.předkl.)
Projekt Resolve - dohoda o spolupráci a dotační smlouvy mezi
38
statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem
Usnesení číslo: 05489/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 03518/16
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi
příjemcem statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70890692 na úhradu cestovních výdajů
příjemce v souvislosti s aktivitami v rámci realizace projektu „RESOLVE“ podpořeného
v rámci Operačního programu INTERREG EUROPE dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
mezi poskytovatelem statutárním městem Ostrava a příjemcem Moravskoslezským krajem
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70890692 na úhradu 15%
cestovních výdajů poskytovatele v souvislosti s aktivitami v rámci realizace projektu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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„RESOLVE“ podpořeného v rámci Operačního programu INTERREG EUROPE dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
3)

souhlasí
s uzavřením Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70890692 a
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČO: 00300535
v souvislosti s aktivitami v rámci realizace projektu „RESOLVE“ podpořeného v rámci
Operačního programu INTERREG EUROPE dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci dle bodu 3) tohoto usnesení

5)

ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

RM_M 34
ITI ostravské aglomerace – výzvy k předkládání projektových záměrů,
Interní postupy nositele ITI

T: 25.01.2017

(zn.předkl.)
38

Usnesení číslo: 05490/RM1418/79
Rada města
1)

schvaluje
text výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.2 ITI ostravské aglomerace
„Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné
závislé osoby“ ve vazbě na výzvu č. 45 Řídícího orgánu Operačního programu zaměstnanost
(OPZ) “Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných
a znevýhodněných” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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text výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.1.1 ITI ostravské aglomerace
„Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání“ ve vazbě na výzvu
č. 45 Řídícího orgánu Operačního programu zaměstnanost (OPZ) „Zvýšit míru zaměstnanosti
podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
3)

schvaluje
znění Interních postupů nositele ITI, verze 1.0 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4)

ukládá
Magistrátu města Ostrava – odboru strategického rozvoje
1. vyhlásit výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.2 ITI ostravské
aglomerace ”Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících
o děti a jiné závislé osoby” ve vazbě na výzvu č. 45 Řídícího orgánu Operačního programu
zaměstnanost (OPZ) ”Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. vyhlásit výzvu k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.1.1 ITI ostravské
aglomerace “Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání”
ve vazbě na výzvu č. 45 Řídícího orgánu Operačního programu zaměstnanost (OPZ) ”Zvýšit
míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných
a znevýhodněných” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Vyřizuje:

Ing. Václav Palička,
vedoucí odboru strategického rozvoje

T: 12.01.2017

RM_M 35
(zn.předkl.)
Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
28
dne 25. ledna 2017
Usnesení číslo: 05491/RM1418/79
Rada města
1)

souhlasí
s návrhem programu 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu
25. ledna 2017 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1
předloženého materiálu s úpravou

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RM_M 22
(zn.předkl.)
Návrh na změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku
40
poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace
na akci “Rekonstrukce vybraných výtahů” ve výši 11.440.308,-- Kč
a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku
Usnesení číslo: 05492/RM1418/79
k usnesení č. 04530/RM1418/66
Rada města
1)

bere na vědomí
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace o změnu podmínek pro čerpání
investičního příspěvku poskytnutého ve výši 11.440.308,-- Kč na akci “Rekonstrukce
vybraných výtahů” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

rozhodla
o změně podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého ve výši 11.440.308,-- Kč
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci “Rekonstrukce vybraných
výtahů” a změně termínu vyúčtování příspěvku dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
předloženého materiálu

RM_M 26
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v
oblastech sociální péče a protidrogové prevence

(zn.předkl.)
86

Usnesení číslo: 05493/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00083/17
k usnesení č. 1169/ZM1418/18
k usnesení č. 1423/ZM1418/22
k usnesení č. 2760/ZM1014/34
k usnesení č. 1251/ZM1418/19
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o:
- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle přílohy č.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1 předloženého materiálu
- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok
2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok
2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu
2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o:
- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny
v téže příloze

3)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o:
- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2017 dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence
na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu
- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence
na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související
aktivity uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

4)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit finanční rezervu:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- v oblasti sociální péče v celkové výši 7.870.000 Kč a
- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 894.000 Kč
Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb dle
4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období
2015 - 2018 a Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 20162020 pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2017
5)

doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se:
-snižují
běžné výdaje
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301, ORJ 180
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180

o
o

27 776 tis. Kč
1 040 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301, ORJ 180
o
750 tis. Kč
-zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
o
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180
o
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180
o

2 045 tis. Kč
1 140 tis. Kč
980 tis. Kč

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

910 tis. Kč
395 tis. Kč

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180

o

475 tis. Kč

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

2 200 tis. Kč
70 tis. Kč

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o

230 tis. Kč

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180

o

300 tis. Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o

57 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

350 tis. Kč
200 tis. Kč

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o

700 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

1 750 tis. Kč
550 tis. Kč

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

310 tis. Kč
560 tis. Kč

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

260 tis. Kč
400 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o
o

1 205 tis. Kč
1 720 tis. Kč
1 328 tis. Kč

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

150 tis. Kč
550 tis. Kč

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o

870 tis. Kč

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o
o

1 200 tis. Kč
480 tis. Kč
1 200 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o

230 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o

598 tis. Kč
1 410 tis. Kč

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180
pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180

o
o
o

825 tis. Kč
2 318 tis. Kč
100 tis. Kč

-snižují
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400, ORJ 180

6)

Usnesení

o

830 tis. Kč

-zvyšují
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180
o
§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400, ORJ 180
o
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180
o
§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180
o

350 tis. Kč
120 tis. Kč
200 tis. Kč
160 tis. Kč

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 5)
tohoto usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Jaroslava Rovňáková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

T: 25.01.2017

RM_M 17
(zn.předkl.)
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního
42
divadla moravskoslezského, p.o.
Usnesení číslo: 05494/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
v souladu s § 27, odst. 5, 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
Národního
divadla
moravskoslezského,
příspěvkové
organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

2)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto
usnesení
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 09.02.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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RM_M 3
(zn.předkl.)
Vytvoření pracovní skupiny pro vybudování pamětní desky padlým
60
německým civilistům v internačním táboře Hanke při konci II. světové
války
Usnesení číslo: 05495/RM1418/79
Rada města
1)

zřizuje
pracovní skupinu zabývající se vybudováním pietního místa osobám a obětem, postiženým
událostmi II. světové války, jejichž ostatky jsou uloženy v prostoru bývalého hřbitova na ul.
28. října (sad Dr. Milady Horákové), jehož součástí bude i návrh na zhotovení a instalaci
pamětní desky německým civilistům, kteří zahynuli v Internačním táboře Hanke v Ostravě dle
důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou

RM_M 20
(zn.předkl.)
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “750. výročí první písemné
87
zmínky o městě”
Usnesení číslo: 05496/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00108/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
vyhradit si schválení výzvy v oblasti kultury “750. výročí první písemné zmínky o městě”
na podporu projektů připomínajících historii města Ostravy dle přílohy č. 1 a dle důvodové
zprávy předloženého materiálu s úpravou

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury “750. výročí první zmínky o městě” na podporu
projektů připomínajících historii města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení

3)

doporučuje
zastupitelstvu města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

schválit rozpočtové opatření, kterým se

4)

-snižují
běžné výdaje na ORJ 221
na § 2141, pol. 5169

o

850 tis. Kč

-zvyšují
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160
§ 3319, pol. 5901

o

850 tis. Kč

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.
předložit návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne
25.01.2017
Vyřizuje:

Mgr. Barbora Stankušová,
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

T: 25.01.2017

RM_M 19
(zn.předkl.)
Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění předkupního práva k akciím
90
obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Usnesení číslo: 05497/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00097/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
nevyužít přednostního práva k odkupu 8 kusů kmenových akcií obchodní společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s.

2)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání
Vyřizuje:

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

T: 25.01.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

RM_M 7
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,
08
svěřené MOb
Usnesení číslo: 05498/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00104/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec
Ostrava, a to:
z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Pustkovec
- část pozemku parc. č. 4222/1 o výměře 105 m2, která je dle geometrického plánu č. 564345/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená jako
pozemek parc.č. 4222/7 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
- část pozemku parc. č. 4223/1 o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu č. 564345/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená jako
pozemek parc. č. 4223/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
za
- část pozemku parc. č. 4403 o výměře 28 m2, která je dle geometrického plánu č. 564345/2016 ze dne 20.4.2016 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená jako
pozemek parc. č. 4403/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
- pozemek parc. č. 4223/4 o výměře 83 m2
ve vlastnictví Andrease Holuši, rok narození 1984, Pustkovecká 99/102, Ostrava Pustkovec,
PSČ 708 00
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Bc. Marie Kučinská,
zastupující vedoucí odboru majetkového

T: 25.01.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
RM_M 8
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědeckotechnologického parku Ostrava)

Usnesení

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 05499/RM1418/79
Rada města
1)

souhlasí
s umístěním sídla společnosti
AD-LAB odštěpný závod
do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec

RM_M 9
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4
08
kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ
Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 05500/RM1418/79
Rada města
1)

souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku:
parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035
v rámci stavby “Ostrava, Junácká, Vařeka, DTS, VNk, NNk”

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
2)

Usnesení

rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k části pozemku:
parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035
dle přílohy č.3 předloženého materiálu

3)

souhlasí
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku:
p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035
v rámci stavby “Ostrava 441/6, PTS Solnař, příp. NNk”

4)

rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení
a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k části pozemku:
p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:
ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035
dle přílohy č.6 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

RM_M 10
(zn.předkl.)
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných
08
břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.
Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Přívoz a v k.ú. Dubina u Ostravy,obec Ostrava,
pro společnost GasNet, s.r.o.
Usnesení číslo: 05501/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene skříně
stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových stejnosměrných rozvodů k části pozemku
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným:
GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 272 95 567
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene skříně
stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových stejnosměrných rozvodů k části pozemku
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 925/7 - ostatní plocha, silnice,
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným:
GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 272 95 567
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene skříně
stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových stejnosměrných rozvodů k části pozemku
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň,
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným:
GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 272 95 567
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

RM_M 11
(zn.předkl.)
Návrh na zřízení věcného břemene, služebnosti a uzavření smlouvy
08
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská
Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o.
a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
Usnesení číslo: 05502/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene skříně
stanice EPD s vnitřní technologií a kabelových stejnosměrných rozvodů k části pozemku
ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 3274 - ostatní plocha, neplodná půda,
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným:
GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 272 95 567
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)

rozhodla

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní
přípojky k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice,
parc. č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným:
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
se sídlem Nad Sokolovnou 117/1, Podolí, 147 00 Praha
IČO 45771570
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

RM_M 12
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci (ul. Střelniční 8)
08
a informace o provedených technických zhodnocení budovy v k.ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 05503/RM1418/79
Rada města
1)

projednala
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 20,
728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 16.12.2016, jakožto vypůjčitele nemovité věci
ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy o výpůjčce” ev. č.
2348/2009/MJ ze dne 8. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 a 2,
že provedla technické zhodnocení nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
a to budovy bez čp. (stravovací provoz), která je součástí pozemku parc. č. 2510/13, zast.
plocha a nádvoří, s náklady ve výši 2.125.820,00 Kč včetně DPH
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

RM_M 13
(zn.předkl.)
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k nájemním
08
smlouvám na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský
obvod Poruba
Usnesení číslo: 05504/RM1418/79

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Rada města
1)

vydává
pro statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56
Ostrava
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k “Nájemní smlouvě” č. 2003/09/03/0872 ze dne
7. 7. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 2015, dodatku č.
2 k “Nájemní smlouvě” č. 2004/02/03/0797 ze dne 8. 9. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne
3. 3. 2016 a dále s uzavřením dodatku č. 1 k “Nájemní smlouvě” č. 2005/02/03/0245 ze dne
2. 5. 2005 k částem pozemků a pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené
tomuto městskému obvodu (ul. Vřesinská), a to:
- parc.č. 2694/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 1221 m2
- parc.č. 2694/2, ost. plocha o výměře 6 m2
- parc.č. 2694/3, ost. plocha o výměře 4 m2
- parc.č. 2694/4, ost. plocha o výměře 219 m2
- parc.č. 2694/5, ost. plocha o výměře 24 m2
- parc.č. 2694/10, ost. plocha o výměře 669 m2
- parc.č. 2636/5, ost. plocha o výměře 256 m2
- parc.č. 2636/6, ost. plocha o výměře 260 m2
- část parc.č. 2743, ost. plocha o výměře 9 m2 (část “A”)
- část parc.č. 2743, ost. plocha o výměře 140 m2 (část “B”)
- část pozemku parc.č. 2636/1, ost. plocha o výměře 12 m2
- parc.č. 2636/7, ost. plocha o výměře 80 m2
vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava (pozemky pod “porubským zámkem”)
s paní
DXXXX PXXXXX
bydlištěm: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
kterými se změní doba nájmu z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou
15-ti let,
v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města
Ostravy, úplné znění

RM_M 14
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce,
08
obec Vřesina
Usnesení číslo: 05505/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 00111/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to
pozemky:
- parc.č. 1174/6
- parc.č. 1698/14
- parc.č. 1698/15
- parc.č. 1698/17
- parc.č. 1701/4
- parc.č. 1701/6
- parc.č. 1701/9
- parc.č. 1701/11
- parc.č. 1701/12
- parc.č. 1705/6
- parc.č. 1709/49
- parc.č. 1709/50
- parc.č. 1715/34
- parc.č. 1715/35
- parc.č. 1717/2
- parc.č. 1717/4
- parc.č. 1717/5
- parc.č. 1717/9
- parc.č. 1717/10
- parc.č. 1717/11
- parc.č. 1717/12
- parc.č. 1717/13
- parc.č. 1717/15
- parc.č. 1717/16
- parc.č. 1719/7
- parc.č. 1719/8
- parc.č. 1719/9
- parc.č. 1719/10
- parc.č. 1719/11
- parc.č. 1719/37
- parc.č. 1719/38
- parc.č. 1719/39
- parc.č. 1720/2
- parc.č. 1722/3
- parc.č. 1753/65
- parc.č. 1760/2
- parc.č. 1760/3
- parc.č. 2130/27
- parc.č. 2130/29
- parc.č. 2130/30
- parc.č. 2137/2
- parc.č. 2137/7
- parc.č. 2137/15
- parc.č. 2137/19

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

- parc.č. 2137/20
- parc.č. 2137/21
- parc.č. 2137/24
- parc.č. 2137/25
- parc.č. 2137/26
- parc.č. 2137/28
- parc.č. 2137/29
- parc.č. 2137/31
- parc.č. 2137/36
- parc.č. 2137/39
- parc.č. 2137/40
- parc.č. 2137/42
- parc.č. 2522/1
- parc.č. 2522/2
- parc.č. 2522/3
- parc.č. 2522/4
- parc.č. 2522/5
- parc.č. 2522/6
- parc.č. 2522/7
- parc.č. 2522/8
- parc.č. 2522/10
- parc.č. 2522/11
- parc.č. 2522/12
- parc.č. 2522/13
- parc.č. 2522/14
- parc.č. 2523/1
- parc.č. 2523/2
- parc.č. 2523/3
- parc.č. 2523/5
- parc.č. 2523/6
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit
2)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Bc. Marie Kučinská,
zastupující vedoucí odboru majetkového

T: 25.01.2017

RM_M 15
(zn.předkl.)
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú.
08
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Usnesení číslo: 05506/RM1418/79
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

k materiálu č. BJ1418 00034/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 245/1 - ost. plocha, zeleň o výměře
24 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou
městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu č. 1422-89/2016
vyhotoveného pro k.ú. Hrabůvka, označena jako pozemek p.p.č. 245/29 - ost. plocha, jiná
plocha v k.ú. Hrabůvka
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice,
a to:
- pozemek p.p.č. 1551
- část pozemku p.p.č. 1559, ost. plocha, jiná plocha o výměře 33 m2, která je dle
návrhu geometrického plánu č. 1995-230/2016 vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh-VŽ, označena
jako pozemek p.p.č. 1559/1 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Bc. Marie Kučinská,
zastupující vedoucí odboru majetkového

T: 25.01.2017

RM_M 16
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka nemovité věci v k.ú.
08
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
Usnesení číslo: 05507/RM1418/79

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

k materiálu č. BJ1418 00103/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městského obvodu Lhotka
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, a to:
pozemek parc.č. 374/1
pozemek parc.č. 375/1
k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava

2)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
Vyřizuje:

Bc. Marie Kučinská,
zastupující vedoucí odboru majetkového

RM_M 31
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Přívoz, obec Ostrava)

T: 25.01.2017

(zn.předkl.)
08

Usnesení číslo: 05508/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu s právnickou osobou
AKUSTART s.r.o.
se sídlem: Pod nemocnicí 685/6, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 49967894,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

RM_M 36
(zn.předkl.)
Návrh na souhlas s umístěním staveb a přeložek na pozemcích
08
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mariánské Hory, obec
Ostrava
Usnesení číslo: 05509/RM1418/79
Rada města
1)

souhlasí
s umístěním stavby “Spojovací chodník na sídlišti Vršovců, Mariánské Hory” na pozemku
p.p.č. 184/32 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, nesvěřeném
městskému obvodu, dle situačního snímku, který je přílohou č.1 předloženého materiálu,
za podmínky koordinace s připravovanou stavbou statutárního města Ostravy “Rekonstrukce
kanalizace ul. Přemyslovců”,
pro žadatele: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava
pro územní a stavební řízení

2)

souhlasí
s umístěním stavby kolektoru na pozemku p.p.č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
a s přeložkou sítí - kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení na pozemcích p.p.č. 750 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Mariánské Hory, obec Ostrava, nesvěřených městskému obvodu,
v rámci stavby “Vzdělávací a školící centrum, Ostrava - Mariánské Hory, dle situačního
snímku, který je přílohou č.2 předloženého materiálu, za podmínky koordinace
s připravovanou stavbou statutárního města Ostravy “Rekonstrukce kanalizace ul.
Přemyslovců”,
pro žadatele: POEL, spol. s r.o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - Svinov,
zastupujícího městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava,
pro územní a stavební řízení

RM_M 37
(zn.předkl.)
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory
08
a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih
Usnesení číslo: 05510/RM1418/79
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

k materiálu č. BJ1418 00110/17
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o odejmutí
pozemku p.č.st. 1272 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1119
a pozemku p.p.č. 142/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, městskému obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o odejmutí
pozemku parc.č. 1681/372 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Stará Bělá, obec
Ostrava, městskému obvodu Ostrava - Jih
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

3)

ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Bc. Marie Kučinská,
zastupující vedoucí odboru majetkového

T: 25.01.2017

RM_M 38
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti
08
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
Usnesení číslo: 05511/RM1418/79
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 33/57

Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Rada města
1)

rozhodla
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemky:
• parc. č. 3463/25 ostatní plocha, jiná plocha
• parc. č. 3463/45 ostatní plocha, jiná plocha
• parc. č. 3463/46 ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
s
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o.
se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
IČO: 27371344
a
New Karolina Residential Development II s.r.o.
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc
IČO: 04398343
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou, a to za podmínky že se statutární město
Ostrava stane, na základě souhlasného prohlášení, o jehož uzavření rozhodlo zastupitelstvo
města dne 19.10.2016, jejich vlastníkem.

RM_M 4
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu, smluv o budoucích
05
služebnostech a smlouva nájemní v souvislosti se stavbami zahrnutými
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
Usnesení číslo: 05512/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U Kaminského, Ječmínkova I. etapa” mezi vlastníkem pozemku Monkstone Capital a.s.,
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04703171
a investorem

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je právo provést stavbu na části pozemku parcelní číslo 110/40 v kat. ú. Dubina
u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2)

rozhodla
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření
kanalizace Nová Bělá - II. etapa” mezi vlastníky pozemku XXXXX XXXXXXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXX
a investorem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je právo provést stavbu na pozemku parcelní číslo 178 v kat. ú. Nová Bělá,
obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3)

rozhodla
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu”
v souvislosti se stavbou “Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B IV. a V.etapa” mezi budoucí
povinným vlastníkem pozemku Asental Land, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova
2582/3, PSČ 702 00, IČO: 27769143
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je budoucí služebnost inženýrské sítě a podmínky, za kterých bude provedena
stavba kanalizace na částech pozemků parcelní číslo 1519/2 a parcelní číslo 1642/3 v kat. ú.
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4)

rozhodla
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Dušní,
Barbořina v Ostravě Vítkovicích” mezi pronajímatelem pozemku Asental Land, s.r.o., Ostrava,
Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, IČO: 27769143
a nájemcem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž
předmětem je právo provést stavbu na části pozemku parcelní číslo 190/115 v kat. ú.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
5)

rozhodla
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti
se stavbou ”Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B” mezi
vlastníkem pozemku Pekařství MAYAK, a.s., Těšínská 28/264, 716 00 Ostrava - Radvanice,
IČO: 25364634
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, která upravuje
podmínky, za kterých bude provedena stavba kanalizace a zřízena služebnost inženýrské sítě
na částech pozemků parcelní číslo 115 a parcelní číslo 116/2 v kat. ú. Radvanice, obec Ostrava
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

RM_M 5
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení
05
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti
s přípravou realizace staveb ORG 7097 Koblov - rekonstrukce
a rozšíření kanalizace a ORG 7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Proskovice
Usnesení číslo: 05513/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 158914 v rámci realizace stavby ORG 7097 Koblov – rekonstrukce a rozšíření
kanalizace se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem,
IČO: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu

2)

rozhodla
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou
realizace stavby ORG 7097 Koblov – rekonstrukce a rozšíření kanalizace mezi
oprávněným GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
a vlastníkem Statutární město Ostrava, Prokešovo nám,8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejíž
předmětem je STL plynovod v délce 12,00m z části umístěný na pozemku pozemkové parc.č.
297/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
3)

Usnesení

rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 153783 v rámci realizace stavby ORG 7174 Rekonstrukce kanalizace
a vodovodu Proskovice, lokalita ulice Frankova – II. etapa se společností GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.3
předloženého materiálu

RM_VZ 2
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR
05
a IČ)”, poř.č. 163/2016
Usnesení číslo: 05514/RM1418/79
k usnesení č. 04608/RM1418/66
k usnesení č. 04806/RM1418/69
Rada města
1)

rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3
předloženého materiálu na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně
výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro
stavbu “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba” s uchazečem, který předložil svou
nabídku pod poř. č. 4:
Společnost pro DÚR “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba”
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČO: 44960417
a
Dopravní projektování, spol. s r.o.
se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava
IČO: 25361520
za cenu nejvýše přípustnou 8.711.358,- Kč bez DPH

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rada města

Usnesení

RM_VZ 3
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.”,
05
poř. č. 40/2016
Usnesení číslo: 05515/RM1418/79
k usnesení č. 04111/RM1418/61
k usnesení č. 01892/RM1418/28
k usnesení č. 1206/ZM1418/18
k usnesení č. 04476/RMm1418/12
Rada města
1)

rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3
předloženého materiálu na realizaci stavby “Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko”
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s uchazečem, který podal svou nabídku pod poř. č. 5:
Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec, Staré Město
IČO: 28618891
za cenu nejvýše přípustnou 69.833.923,00 Kč bez DPH

RM_VZ 4
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674 PD+BOZP+AD+IČ”, poř. č. 210/2016

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 05516/RM1418/79
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 vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně výkonu inženýrské činnosti,
autorského dozoru a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to
vše pro stavbu “Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674”, k.ú. Moravská Ostrava, obec
Ostrava, dle předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
2)

Usnesení

jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení
členové:
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
náhradníci:
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

3)

jmenuje
hodnotící komisi ve složení
členové:
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora
3. Ing. František Kolařík - člen ZM
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní
náhradníci:
1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora
2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora
3. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

4)

ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky
Vyřizuje:

5)

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

T: 30.04.2017

zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

smlouvy a rozhodnutí o námitkách
Vyřizuje:

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

RM_VZ 5
Významná veřejná zakázka “Areál ZOO - energie”, poř. č. 144/2016

T: 30.04.2017

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 05517/RM1418/79
k usnesení č. 04695/RM1418/67
k usnesení č. 04478/RMm1418/12
k usnesení č. 1305/ZM1418/19
Rada města
1)

vylučuje
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby “Areál ZOO - energie”,
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém návrhu, uchazeče,
kteří předložili nabídku pod:
poř. č. 3
”ČES ES- REELGATE”
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
se sídlem: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 27804721
a
REELGATE s.r.o.
se sídlem: Na Jánské 1046/4, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČO: 25873156
poř. č. 10
STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

2)

rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3
předloženého materiálu na realizaci stavby “Areál ZOO - energie” k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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VAE a.s.
se sídlem: Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 64610144
za cenu nejvýše přípustnou 73.959.275,00 Kč bez DPH

RM_VZ 6
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Bývalá městská jatka - stavebně-technický průzkum
05
(posudek)”, poř. č. 257/2016
Usnesení číslo: 05518/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci
stavebně technického průzkumu objektu bývalých městských jatek v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava a vypracování odborného posudku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se
společností:
MARPO s.r.o.
se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 41033078
za cenu nejvýše přípustnou 870.000,-- Kč bez DPH

RM_VZ 7
(zn.předkl.)
Návrh na uzavření veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy
05
o dílo a smlouvy příkazní na akci “Propojení cyklostezek Petřkovice”
Usnesení číslo: 05519/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby
včetně inženýrské činnosti pro stavbu ”Propojení cyklostezek Petřkovice” se zhotovitelem
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8, za cenu nejvýše přípustnou 92.262,50 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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předloženého materiálu

RM_VZ 8
(zn.předkl.)
Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům u MNO - DÚR a IČ”, poř.č.
05
237/2016
Usnesení číslo: 05520/RM1418/79
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 vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění
pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu “Multifunkční parkovací dům u Městské
nemocnice Ostrava p.o.” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle předloženého materiálu

2)

jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
náhradníci:
1. Ing. Petr Měkýš - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

3)

jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
členové:
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora
3. JUDr. Lukáš Semerák - člen RM
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní
náhradníci:
1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora
2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora
3. Ing. František Kolařík - člen ZM
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní
4)

ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
Vyřizuje:

5)

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

T: 31.05.2017

zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy
a rozhodnutí o námitkách
Vyřizuje:

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

RM_VZ 9
Veřejná zakázka “Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese (PD, BOZP,
AD, IČ)”, poř. č. 215/2016

T: 31.05.2017

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 05521/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
projektových dokumentací a Plánu BOZP včetně zajištění souvisejících činností pro stavbu
“Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese” v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1
předloženého materiálu se společností:
SHB, akciová společnost

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
ze cenu nejvýše přípustnou 349.000,- Kč bez DPH

RM_VZ 10
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Českobratrská
kanalizace, komunikace)”, poř. č. 178/2016

(vodovod,

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 05522/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby
“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul.
Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská” v k. ú. Moravská
Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu

2)

jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení
členové:
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční
náhradníci:
1. Ing. Petr Měkýš - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční
4. Ing. Renáta Koneszová - odbor investiční

3)

jmenuje
hodnotící komisi ve složení
členové:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora
2. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s.
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční
4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní
náhradníci:
1. JUDr. Lukáš Semerák - náměstek primátora
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční
4. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní
4)

ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky
Vyřizuje:

5)

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

T: 31.03.2017

zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy
a rozhodnutí o námitkách
Vyřizuje:

Ing. Eva Seborská,
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí

RM_VZ 12
Veřejná zakázka “PD a příprava staveb VO”, poř.č. 264/2016

T: 31.03.2017

(zn.předkl.)
05

Usnesení číslo: 05523/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
projektových dokumentací a zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro stavby
veřejných osvětlení v jednotlivých obvodech statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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předloženého materiálu se společností:
PTD Muchová, s.r.o.
se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava
IČO: 27767931
za cenu nejvýše přípustnou 815.600,- Kč bez DPH

RM_M 1
Informace o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy

(zn.předkl.)
89

Usnesení číslo: 05524/RM1418/79
k materiálu č. BJ1418 03696/16
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
vzít na vědomí informaci o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle
důvodové zprávy předloženého materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
souhlasit s pokračováním pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi
předložit zastupitelstvu města informaci o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu
Ostravy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. arch. Cyril Vltavský,
vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu

T: 25.01.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Strana 46/57

Statutární město Ostrava
rada města

Usnesení

RM_M 21
(zn.předkl.)
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování
89
a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy
pro rok 2017”, včetně vyhlášení výběrového řízení
Usnesení číslo: 05525/RM1418/79
Rada města
1)

doporučuje
zastupitelstvu města
schválit ”Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní
památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017” - dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu

2)

doporučuje
zastupitelstvu města
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování
a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v termínech
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3)

ukládá
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi
předložit zastupitelstvu města ke schválení “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na
zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017”,
včetně vyhlášení výběrového řízení
Vyřizuje:

Ing. arch. Cyril Vltavský,
vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu

RM_M 28
Úprava rozpočtu r. 2017

T: 25.01.2017

(zn.předkl.)
07

Usnesení číslo: 05526/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o schválení dotace městskému obvodu Svinov ve výši 147 tis.Kč na pořízení, dopravu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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a instalaci čtyř cykloboxů
2)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- nedaňové příjmy
na § 2212, pol. 2324, ÚZ 93, ORJ 100 o 16 530 tis.Kč (C.6.)
- běžné výdaje
(C.3.) na ORJ 230, § 5311, ÚZ 92, org. 8160, pol. 5139 o 37 tis.Kč
pol. 5137 o 87 tis.Kč
na § 4349, pol. 5166, ORJ 180, ÚZ 7606 o 10 tis.Kč (C.5.)
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (C.6.)
(C.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5175, org. 85000001, ÚZ 103533063 o 17 tis.Kč
ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč
ÚZ 103103639 o 1 tis.Kč
(C.10.) na ORJ 130, § 3299, ÚZ 103533063, org. 92000001, pol. 5162 o 5 tis.Kč
ÚZ 103133063, org. 92000001, pol. 5162 o 1 tis.Kč
ÚZ 103107606, org. 92000001, pol. 5162 o 1 tis.Kč
ORJ 135, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 2 102 tis.Kč
pol. 5021 o 51 tis.Kč
pol. 5031 o 526 tis.Kč
pol. 5032 o 190 tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5011 o 248 tis.Kč
pol. 5021 o 6 tis.Kč
pol. 5031 o 62 tis.Kč
pol. 5032 o 23 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5011 o 124 tis.Kč
pol. 5021 o 3 tis.Kč
pol. 5031 o 31 tis.Kč
pol. 5032 o 12 tis.Kč
ORJ 135, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 248 tis.Kč
pol. 5031 o 62 tis.Kč
pol. 5032 o 23 tis.Kč
ÚZ103133063, pol. 5011 o 30 tis.Kč
pol. 5031 o 8 tis.Kč
pol. 5032 o 3 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5011 o 15 tis.Kč
pol. 5031 o 4 tis.Kč
pol. 5032 o 2 tis.Kč
ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 1 323 tis.Kč
pol. 5039 o 450 tis.Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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pol. 5029 o 29 tis.Kč
pol. 5136 o 149 tis.Kč
pol. 5167 o 139 tis.Kč
pol. 5424 o 22 tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5019 o 156 tis.Kč
pol. 5039 o 53 tis.Kč
pol. 5029 o 4 tis.Kč
pol. 5136 o 18 tis.Kč
pol. 5167 o 17 tis.Kč
pol. 5424 o 3 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5019 o 78 tis.Kč
pol. 5039 o 27 tis.Kč
pol. 5029 o 2 tis.Kč
pol. 5136 o 9 tis.Kč
pol. 5167 o 9 tis.Kč
pol. 5424 o 2 tis.Kč
ORJ 140, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5139 o 13 tis.Kč
pol. 5169 o 2 tis.Kč
pol. 5175 o 17 tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5139 o 2 tis.Kč
pol. 5169 o 1 tis.Kč
pol. 5175 o 2 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5139 o 1 tis.Kč
pol. 5169 o 1 tis.Kč
pol. 5175 o 1 tis.Kč
- kapitálové výdaje
(C.3.) na ORJ 230, § 5311, pol. 6122, org. 8160, ÚZ 201 o 124 tis.Kč
ÚZ 95 o 124 tis.Kč
na § 5311, pol. 6125, ORJ 270 o 225 tis.Kč (C.4.)
(C.7.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7272 o 616 tis.Kč
org. 3123 o 4 tis.Kč
(C.9.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6121, org. 8323 o 4 000 tis.Kč
pol. 6142 o 2 000 tis.Kč
(E.1.) na ORJ 137, § 3639, org. 8323, pol. 6121 o 16 513 tis.Kč
pol. 6130 o 3 418 tis.Kč
- neinvestiční transfery
na § 3319, pol. 5222, ORJ 100 o 35 tis.Kč (C.1.)
- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 522 o 147 tis.Kč (C.2.)
zvyšuje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- financování na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (C.6.)
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 16 530 tis.Kč (C.6.)
snižují
- běžné výdaje
na § 5311, pol. 5137, ORJ 270 o 225 tis.Kč (C.4.)
na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 10 tis.Kč (C.5.)
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 6 310 tis.Kč (C.10.)
- kapitálové výdaje
(C.3.) na ORJ 230, § 5311, pol. 6121, org. 8160, ÚZ 201 o 124 tis.Kč
ÚZ 95 o 248 tis.Kč
(C.7.) na ORJ 230, § 2334, pol. 6121, org. 7272 o 616 tis.Kč
§ 6409, pol. 6909 o 4 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 6 000 tis.Kč (C.9.)
investiční transfery
na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 35 tis.Kč (C.1.)
o 147 tis.Kč (C.2.)
snižuje
- účelová rezerva odboru strategického rozvoje
na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000 o 20 tis.Kč (C.8.)
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 19 931 tis.Kč (E.1.)
Městský obvod Svinov (C.2.)
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 147 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 147 tis.Kč
3)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

RM_M 29
Úprava rozpočtu r. 2016

Usnesení

T: 31.01.2017

(zn.předkl.)
07

Usnesení číslo: 05527/RM1418/79
Rada města
1)

schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
zvyšují
- nedaňové příjmy
na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 1 tis.Kč (C.2.)
- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
na pol. 4113, ORJ 120, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (A.6.)
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 16 tis.Kč (A.1.)
ÚZ 35015 o 1 808 tis.Kč (A.2.)
ÚZ 35019 o 41 tis.Kč (A.2.)
org. 92000000, ÚZ 103533063 o 17 000 tis.Kč (A.3.)
ÚZ 1031133063 o 2 000 tis.Kč (A.3.)
- přijaté transfery od krajů
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 313, org. 84000000 o 25 tis.Kč (A.4.)
- běžné výdaje
na § 4339, pol. 5139, ORJ 180, ÚZ 13010 o 16 tis.Kč (A.1.)
(A.4.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 19 tis.Kč
pol. 5031 o 5 tis.Kč
pol. 5032 o 1 tis.Kč
(C.1.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5164 o 41 tis.Kč
pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 91000000 o 1 tis.Kč
pol. 5901, ÚZ 3639 o 2 210 tis.Kč
§ 3699, pol. 5166 o 263 tis.Kč
pol. 5175 o 21 tis.Kč
§ 3745, pol. 5166, ÚZ 1030, org. 87000000 o 8 tis.Kč

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 1 tis.Kč (C.2.)
(C.4.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 11 tis.Kč
pol. 5132 o 2 tis.Kč
pol. 5137 o 49 tis.Kč
pol. 5163 o 1 tis.Kč
pol. 5171 o 43 tis.Kč
(C.5.) na ORJ 130, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5137 o 14 tis.Kč
pol. 5162 o 3
tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5137 o 3 tis.Kč
pol. 5162 o 1 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5137 o 2 tis.Kč
pol. 5162 o 1 tis.Kč
ORJ 133, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5137 o 73 tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5137 o 9 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5137 o 5 tis.Kč
ORJ 135, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 329 tis.Kč
pol. 5031 o 82 tis.Kč
pol. 5032 o 29 tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5011 o 39 tis.Kč
pol. 5031 o 10 tis.Kč
pol. 5032 o 4 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5011 o 20 tis.Kč
pol. 5031 o 5 tis.Kč
pol. 5032 o 2 tis.Kč
ORJ 140, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5139 o 9 tis.Kč
pol. 5169 o 12 tis.Kč
pol. 5175 o 11 tis.Kč
ÚZ 103133063, pol. 5139 o 1 tis.Kč
pol. 5169 o 2 tis.Kč
pol. 5175 o 2 tis.Kč
ÚZ 103107606, pol. 5139 o 1 tis.Kč
pol. 5169 o 1 tis.Kč
pol. 5175 o 1 tis.Kč
- kapitálové výdaje
(C.1.) na ORJ 300, § 2219, pol. 6121, org. 8137 o 1 tis.Kč
org. 8138 o 1 tis.Kč
§ 3699, pol. 6121, org.8190000000 o 100 tis.Kč
na § 5511, pol. 6122, ORJ 121 o 110 tis.Kč (C.4.)
- neinvestiční transfery
(A.2.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, org. 4241, ÚZ 35015 o 1 808 tis.Kč
ÚZ 35019 o 41 tis.Kč
na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 3 676 tis.Kč (C.3.)
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zvyšuje
- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 388 tis.Kč (A.3.)
- účelová rezerva ORJ 140
(A.3.) na § 3299, pol. 5901, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 10 397 tis.Kč
ÚZ 103133063 o 1 215 tis.Kč
- účelová rezerva
na § 2212, pol. 5901, ORJ 100, ÚZ 91252 o 16 530 tis.Kč (A.6.)
snižují
- běžné výdaje
(C.1.) na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638 o 792 tis.Kč
ÚZ 3640 o 939 tis.Kč
§ 2141, pol. 5169 o 360 tis.Kč
pol. 5175 o 101 tis.Kč
§ 2143, pol. 5139 o 201 tis.Kč
pol. 5169 o 137 tis.Kč
§ 3699, pol. 5169 o 110 tis.Kč
§ 3719, pol. 5166 o 6 tis.Kč
(C.4.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 18 tis.Kč
pol. 5139 o 13 tis.Kč
pol. 5156 o 5 tis.Kč
pol. 5167 o 18 tis.Kč
pol. 5169 o 49 tis.Kč
pol. 5175 o 3 tis.Kč
(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5909, ÚZ 7606 o 671 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na § 5511, pol. 6121, ORJ 121 o 110 tis.Kč (C.4.)
- neinvestiční transfery
(C.3.) na ORJ 170, § 3539, pol. 5331, org. 4241 o 32 tis.Kč
§ 4358, pol. 5331, org. 4241 o 644 tis.Kč
§ 3519, pol. 5331, org. 4241 o 2 000 tis.Kč
§ 3515, pol. 5331, org. 4241 o 1 000 tis.Kč
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.5.)

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ÚZ 104113013 o 113 tis.Kč
ÚZ 104513013 o 961 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104113013 o 113 tis.Kč
ÚZ 104513013 o 961 tis.Kč
2)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

RM_M 23
Nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č.
12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území
města oblasti s placeným stáním

T: 31.01.2017

(zn.předkl.)
09

Usnesení číslo: 05528/RM1418/79
Rada města
1)

vydává
Nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým se
pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

2)

stanovuje
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení radní
pro dopravu JUDr. Lukáš Semerák

RM_VZ 11
Veřejná zakázka “Zadavatelská činnost - Zvýšení propustnosti
křižovatek v Ostravě”, poř. č. 3/2017

(zn.předkl.)
09

Usnesení číslo: 05529/RM1418/79
Rada města
1)

schvaluje

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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rozpočtové opatření, kterým se:
- snižují investiční transfery ostatním přísp. organizacím na § 2212, pol. 6359, ORG 3408, ORJ
100 o 500 tis.Kč
- zvyšují právní služby na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 500 tis. Kč
2)

rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce
„Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
se společností:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
IČO: 28305043
za ceny uvedené v předloženém materiálu

3)

ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení
Vyřizuje:

Ing. Lukáš Jančálek,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

T: 31.01.2017

RM_VZ 1
(zn.předkl.)
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy
84
o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
hygienických místností bloku A Nové radnice
Usnesení číslo: 05530/RM1418/79
Rada města
1)

rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce hygienických místností bloku A Nové radnice společnosti PPS
Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 26821940, za cenu
nejvýše přípustnou 238.000,- Kč bez DPH

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
rada města
• Tisková oprava Tisková oprava usnesení rady města č. 05303/RM1418/76 ze dne
29.11.2016, bod 4)

Usnesení

(zn.předkl.)
08

Rada města
1)

Chybné znění:
4) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3207/2013/MJ
ze dne 16.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 3207D1/2014/MJ ze dne
30.4.2014, jejímž předmětem je pronájem pozemků v k. ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 155 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- parc. č. 156 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- parc. č. 159/1 – ostatní plocha, jiná plocha
- parc. č. 160 – ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc. č. 3490 – ostatní plocha, ostatní komunikace
včetně všech součástí a příslušenství
formou uzavření dodatku č. 2, kdy dojde ke změně v čl. III. a čl. V nájemní smlouvy.
Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v:
- čl. III. Nájemné, a to k úpravě výše nájmu ze současných 153.000,- Kč/měsíc + DPH v
zákonné výši, tj. 1.836.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši na nově navržených 10.000,Kč/měsíc + DPH v zákonné výši, tj. 120.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši.
Nájemné se snižuje z důvodu požadavku statutárního města Ostravy na bezplatné parkování
první hodinu a snížení ceny parkovného v druhé a další hodině.
- čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění ustanovení o bezplatném parkování
první hodinu a snížení ceny parkovného v druhé a další hodině.

2)

Správné znění:
4) rozhodla
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16.12.2013, ve znění
dodatku č. 1 ev. č. 3207D1/2014/MJ ze dne 30.4.2014, jejímž předmětem je pronájem
pozemků v k. ú.
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- parc. č. 155 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- parc. č. 156 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- parc. č. 159/1 – ostatní plocha, jiná plocha
- parc. č. 160 – ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc. č. 3490 – ostatní plocha, ostatní komunikace
včetně všech součástí a příslušenství
formou uzavření dodatku č. 2, kdy dojde ke změně v čl. III. a čl. V nájemní smlouvy.
Změnou nájemní smlouvy dojde ke změně v:
- čl. III. Nájemné, a to k úpravě výše nájmu ze současných 154.072,80 Kč/měsíc + DPH v
zákonné výši, tj. 1.848.873,60 Kč ročně + DPH v zákonné výši na nově navržených 10.000,Kč/měsíc + DPH v zákonné výši, tj. 120.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Nájemné se snižuje z důvodu požadavku statutárního města Ostravy na bezplatné parkování
první hodinu a snížení ceny parkovného v druhé a další hodině.
- čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění ustanovení o bezplatném parkování
první hodinu a snížení ceny parkovného v druhé a další hodině.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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