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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.10.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

11194/RM1014/145 RM_M 0 Schválení programu 145. schůze rady města dne 
21.10.2014 

28 

11195/RM1014/145 RM_M 38 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů komise 
rady města pro podporu ekonomického rozvoje 
města dle předloženého seznamu do Polska 
(Wroclaw, Kędzierzyn-Koźle) ve dnech 30.09.-
02.10.2014 

60 

11196/RM1014/145 RM_M 40 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 
Čolase, ředitele Zoologické zahrady, p.o. do 
Vietnamu (Hanoj) ve dnech 6.-25.8.2014 

42 

11197/RM1014/145 RM_M 34 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
září 2014 

25 

11198/RM1014/145 RM_M 35 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

11199/RM1014/145 RM_VZ 16 Zadání veřejné zakázky “Obměna vozového parku 
MP Ostrava”, poř. č. 217/2014 

25 

11200/RM1014/145 RM_M 8 Souhlas s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na 
financování projektu Modernizace výuky v ZŠ 
Krásné Pole 

50 

11201/RM1014/145 RM_M 36 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 
projekt “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, 
Fifejdy II - II. etapa” v rámci programu “Podpora 
bydlení” pro rok 2014 

50 

11202/RM1014/145 RM_M 37 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 
projekt “Terénní práce 2015” 

50 

11203/RM1014/145 RM_M 43 Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektu “Energetické úspory objektu č. p. 154 ve 
Staré Bělé” v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 

50 

11204/RM1014/145 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce budovy NR 
- EPS”, poř. č. 168/2014 

05 

11205/RM1014/145 RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty komise rady 
města protidrogové a ochrany veřejného pořádku 
do Polska (Katovice) a SRN (Drážďany) ve dnech 
1.–3.10.2014 

60 

11206/RM1014/145 RM_M 39 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 
Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o a 
členů investiční komise rady města dle 
předloženého seznamu do SRN (Lipsko, Stuttgart) 
ve dnech 16.-19.9.2014 

60 

11207/RM1014/145 RM_M 32 Návrh na vstup nového účastníka řízení 28 
11208/RM1014/145 RM_M 33 Informace o postupu insolvenčního řízení vedeného 

ohledně dlužníka: O.K.D.C. mont s.r.o. 
28 

11209/RM1014/145 RM_M 41 Stanovení termínu a návrh programu ustavujícího 
zasedání zastupitelstva města 

28 
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11210/RM1014/145 RM_M 42 Návrh stanoviska města k návrhu auditní zprávy o 
auditu operace s názvem “Pavilon evoluce” 

38 

11211/RM1014/145 RM_M 44 Dohoda o skončení smlouvy o zajištění služeb 
stravování pro firemní školku statutárního města 
Ostravy 

38 

11212/RM1014/145 RM_M 45 Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace k projektům statutárního města Ostravy v 
rámci Integrovaného operačního programu 

38 

11213/RM1014/145 RM_M 46 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
víceleté účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy zájmovým sdružením právnických 
osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

11214/RM1014/145 RM_M 47 Nepřijetí příspěvku ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury a zrušení podání žádosti o dotaci k 
projektu “Cyklostezka Počáteční - 
Slezskoostravský hrad” 

38 

11215/RM1014/145 RM_M 49 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci 
Domu dětí a mládeže Ostrava - Poruba, 
příspěvková organizace na zajištění vratky dotace 
poskytnuté SMO na přípravu projektů „Zateplení 
budovy DDM Poruba – na ul. Majerová“, 
„Zateplení budovy DDM Poruba – na ul. Polská“, 
„Zateplení budovy DDM Poruba – Plesná 

38 

11216/RM1014/145 RM_M 51 Návrh na účast statutárního města Ostrava na 
workshopu v Paříži 

38 

11217/RM1014/145 RM_M 27 Ukončení projektu “Protipovodňová opatření ve 
městě Ostrava” z důvodu ztráty nároku na podporu 
z Operačního programu Životní prostředí 

38 

11218/RM1014/145 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Dalibora 
Madeje a Ing. Tomáše Petříka, náměstků primátora, 
do Rakouska (Krems) ve dnech 25.-27.09.2014 

31 

11219/RM1014/145 RM_M 19 Smlouva na poskytování služeb uživatelské 
podpory a technické podpory provozu centrálních 
aplikací se spol. OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

11220/RM1014/145 RM_VZ 10 Smlouva o poskytování služeb servisu, technické 
podpory provozu a rozvoje systému dokumentace 
jízdy na červenou se společností CAMEA, spol. s 
r.o. 

83 

11221/RM1014/145 RM_M 2 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a 
převzetí závazků z územního rozhodnutí v 
souvislosti se stavbou Cyklistická stezka 
Proskovická, Blanická přeložka rozvodů NN 0,4 
kV 

05 

11222/RM1014/145 RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 
1913/2014/OI/LPO ze dne 07.08.2014 na realizaci 
stavby “Ostravské muzeum - depozitář” 
 
 

05 
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11223/RM1014/145 RM_M 4 Návrh na uzavření Smlouvy o předání projektové 
dokumentace o postoupení licence a dohody o 
postoupení práv a povinností v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě” 

05 

11224/RM1014/145 RM_M 9 Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
ORG 3033 Terminál Hranečník - přeložka STL 
plynovodu 

05 

11225/RM1014/145 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “EKOTERMO IV”, poř.č. 
239/2014 

05 

11226/RM1014/145 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce česlí Čerpací 
stanice Mexická”, poř. č. 222/2014 

05 

11227/RM1014/145 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Demolice objektu v areálu OVaK 
- Muglinov”, poř.č.231/2014 

05 

11228/RM1014/145 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské 
mosty (PD + IČ + AD)”, poř. č. 211/2014 

05 

11229/RM1014/145 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Administrativní budova v 
ZOO - technická zařízení”, poř. č. 130/2014 

05 

11230/RM1014/145 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky “MKC Cooltour - PD”, 
poř. č. 229/2014 

05 

11231/RM1014/145 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování dokumentace pro stavbu Dešťová 
kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice (PD+IČ+AD) 

05 

11232/RM1014/145 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny na ulici 
Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba”, poř. č. 
244/2014 

05 

11233/RM1014/145 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace vč. komunikace ul. Tvorkovských”, poř. 
č. 253/2014 

05 

11234/RM1014/145 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská 
Ostrava (TDS + BOZP)”, poř.č. 246/2014 

05 

11235/RM1014/145 RM_M 31 Návrh komplexního řešení právních vztahů - 
obslužná komunikace Zengrova 

28 

11236/RM1014/145 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

11237/RM1014/145 RM_M 15 Návrh na souhlas s užíváním prostor městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

11238/RM1014/145 RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat část pozemku v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

11239/RM1014/145 RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava a pozemky v k.ú. Slezská 
Ostrava 

08 

11240/RM1014/145 RM_M 18 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
nebytového prostoru-garáže č. 4 v bytovém domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
 
 

08 
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11241/RM1014/145 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na 
záměr města pronajmou část pozemku v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava 

08 

11242/RM1014/145 RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava formou změny nájemní 
smlouvy a návrh na uzavření nájemní smlouvy (k.ú. 
Moravská Ostrava) 

08 

11243/RM1014/145 RM_M 48 Předchozí souhlas k nabytí nemovitosti do majetku 
města v městském obvodu Stará Bělá 

89 

11244/RM1014/145 RM_M 25 Projekt modernizace scénického osvětlení hlavních 
scén Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

42 

11245/RM1014/145 RM_M 10 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 
Petříka, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve 
dnech 05.-08.10.2014 

30 

11246/RM1014/145 RM_M 23 Úprava rozpočtu r. 2014 07 
11247/RM1014/145 RM_M 24 Úprava závazných ukazatelů 07 
11248/RM1014/145 RM_VZ 4 Kvalifikační dokumentace nadlimitní (významné) 

veřejné zakázky „Systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostrava“ 

88 

11249/RM1014/145 RM_M 11 Žádost DPO o zařazení nepřenosných 
dlouhodobých zónových jízdenek pro město 
Ostravu, určených pro vítěze soutěže “120 let MHD 
v Ostravě”, jako bezplatnou přepravu schválenou 
statutárním městem Ostrava 

09 

11250/RM1014/145 RM_M 12 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava 

09 

11251/RM1014/145 RM_M 13 Vyjádření k umístění zastávek na území 
statutárního města Ostrava pro linky společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

11252/RM1014/145 RM_M 29 Poskytnutí finančního daru panu T. K., občanovi se 
zrakovým postižením 

86 

11253/RM1014/145 RM_M 20 Souhrnná zpráva o realizaci, ukončení a vyúčtování 
projektu společnosti Renarkon, o.p.s. 
“Rekonstrukce objektu Terapeutické komunity 
Renarkon” spolufinancovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 

41 

11254/RM1014/145 RM_M 50 Žádost Městské policie Ostrava o finanční 
příspěvek ve výši 70 tis. KČ na zakoupení pomůcek 
k forenznímu značení syntetickou DNA 

87 

11255/RM1014/145 RM_M 30 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
srpen a září 2014 

28 

11256/RM1014/145 RM_M 5 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 
katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

11257/RM1014/145 RM_M 6 Návrh na naložení s přebytečným movitým 
majetkem města 

84 

11258/RM1014/145 RM_M 21 Smlouva o úhradě nákladů 84 
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11259/RM1014/145 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece 
Ostravici”, poř. č. 259/2014 

84 

  
 
Materiály, které byly odloženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 26 Návrh prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava 

08 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 13 Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 
dopravy”, poř. č. 199/2014, veřejná zakázka 
“Inteligentní zastávky”, poř. č. 198/2014 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 145. schůze rady města dne 21.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11194/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 145. schůze rady města dne 21.10.2014 
  

 
RM_M 38 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů komise rady města pro 
podporu ekonomického rozvoje města dle předloženého seznamu do 
Polska (Wroclaw, Kędzierzyn-Koźle) ve dnech 30.09.-02.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11195/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 10941/RM1014/142 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  členů komise rady města pro podporu ekonomického 
rozvoje města dle předloženého seznamu do Polska (Wroclaw, Kędzierzyn-Koźle) ve 
dnech 30.09.-02.10.2014 

  
 

RM_M 40 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady, p.o. do Vietnamu (Hanoj) ve dnech 6.-25.8.2014 
  
Usnesení číslo: 11196/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10464/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 
Ostrava p.o.,  do Vietnamu  (Hanoj) ve dnech    6.-25.8.2014  
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RM_M 34 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc září 2014 
  
Usnesení číslo: 11197/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc září 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11198/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu IUVENTASu - Soukromého gymnázia a Střední školy s.r.o. na ulici 
Kounicova 1320/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, na pult centralizované ochrany 
Městské policie Ostrava 

  
 

RM_VZ 16 
Zadání veřejné zakázky “Obměna vozového parku MP Ostrava”, poř. č. 
217/2014 
  
Usnesení číslo: 11199/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup 1 ks osobního vozidla 
pro potřebu Městské policie Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem: 

TRUCK PLUS SERVICE s.r.o. 
se sídlem: Zábrdovická 15/16a, 615 00 Brno - Zábrdovice 
IČO: 29229618 
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za cenu nejvýše přípustnou 577.180,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 8 
Souhlas s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na financování 
projektu Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 11200/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8904/RM1014/116 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace ve výši 85% celkových způsobilých výdajů projektu Modernizace výuky v ZŠ 
Krásné Pole, maximálně však v celkové výši 2 748 tis. Kč z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013 za podmínky, že zastupitelstvo města udělí souhlas s uzavřením 
smlouvy uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města  
 
souhlasit s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole v rámci 
Regionálního operačního programu, uzavírané mezi statutárním městem Ostrava - městským 
obvodem Krásné Pole, příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, 
poskytovatelem dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

starostovi městského obvodu Krásné Pole 
předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: prosinec 2014 

  
 Vyřizuje:  
 starosta Městského obvodu Krásné Pole 
  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 10/49 

4) ruší 
   

bod 3) svého usnesení č. 8904/RM1014/116 ze dne 10.12.2013 o zajištění předfinancování 
projektu městským obvodem Krásné Pole 

  
5) schvaluje 
  

financování projektu Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 3 232 660,35 Kč, přičemž v částce je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 484 899,06 Kč dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 
   

Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 
v souladu s bodem 2) tohoto usnesení zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2015 financování ve 
výši 3 232 660,35 Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, 
 vedoucí odboru investičního 
  
7) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

         Vyřizuje: 
                             starosta Městského obvodu Krásné Pole     

 
 

RM_M 36 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Regenerace 
panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - II. etapa” v rámci programu 
“Podpora bydlení” pro rok 2014 
  
Usnesení číslo: 11201/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8907/RM1014/116 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s přijetím dotace dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele: Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 pro projekt “Regenerace 
panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - II. etapa” z dotačního programu “Podpora bydlení” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
   

financování projektu “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - II. etapa” v roce 
2014 ve výši 4 000 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 4 000 tis. Kč 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje:  T: 30.06.2015
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 37 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 
2015” 
  
Usnesení číslo: 11202/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

zahájení přípravy projektu “Terénní práce 2015” ke spolufinancování dle dotačního řízení pro 
rok 2015 z dotačního programu “Podpora terénní práce” vyhlášeného Radou vlády ČR pro 
záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

  
2) souhlasí 
   

s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 2015” v rámci dotačního programu 
“Podpora terénní práce” pro rok 2015 vyhlášeného Radou vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády 

  
3) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení a předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 2) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami dotačního řízení pro rok 2015 programu “Podpora terénní práce”, v 
případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 
uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 31.10.2014
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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4) žádá 
   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jiří Havlíček, T: 31.10.2014
 starosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 43 
Smlouva a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické 
úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 11203/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8524/RM1014/112 
k usnesení č. 7483/RM1014/100 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s uzavřením Smlouvy č. 14191343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá, na 
financování z Operačního programu Životní prostředí, a poskytovatelem Státním fondem 
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 
00020729 na financování projektu “Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele Ministerstva 
životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na 
projekt “Energetické úspory objektu č. p. 154 ve Staré Bělé” dle Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, viz příloha č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na 
jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 
věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozených nehrozí realizaci akce ani plnění 
jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III., 
bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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3) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje:  
 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
  
4) žádá 
  

starostu městského obvodu Stará Bělá 
o předložení zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení  

Termín: prosinec 2014 

  
 Vyřizuje:  
 starosta Městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce budovy NR - EPS”, poř. č. 
168/2014 
  
Usnesení číslo: 11204/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10663/RM1014/138 
  
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 na dodávku a 
instalaci elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově nové radnice včetně 
přístavby, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Moravská Ostrava, s uchazečem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 8: 

PERFECTED s.r.o. 
se sídlem: Hybešova 729/42, 602 00 Brno  
IČO: 27683028 

za cenu nejvýše přípustnou 1.354.353,- Kč bez DPH 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 14/49 

RM_M 7 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty komise rady města protidrogové a 
ochrany veřejného pořádku do Polska (Katovice) a SRN (Drážďany) ve 
dnech 1.–3.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11205/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 10849/RM1014/140 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  členů komise rady města protidrogové a ochrany 
veřejného pořádku dle předloženého seznamu  do  Polska (Katovice)  a SRN (Drážďany) ve 
dnech 1.-3.10.2014 

  
 

RM_M 39 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o a členů investiční komise rady města 
dle předloženého seznamu do SRN (Lipsko, Stuttgart) ve dnech 16.-
19.9.2014 
  
Usnesení číslo: 11206/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 10617/RM1014/138 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

zprávu ze zahraniční pracovní  cesty  Ing.  Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
p.o. a členů investiční komise rady města dle předloženého seznamu  do SRN  (Lipsko, 
Stuttgart)  ve dnech 16.-19.9.2014 

  
 

RM_M 32 
Návrh na vstup nového účastníka řízení 
  
Usnesení číslo: 11207/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh na vstup nového účastníka AB Verwall s.r.o., IČO: 242 10 323, se sídlem Jiráskova 
613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí do řízení dle ust. § 107a o.s.ř. ve věci 
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sp. zn. 12 C 162/2013 vedené u Okresního soudu ve Vsetíně podle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 33 
Informace o postupu insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužníka: 
O.K.D.C. mont s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 11208/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

oznámení JUDr. Lenky Vidovičové, insolvenční správkyně dlužníka: O.K.D.C. mont s.r.o., se 
sídlem Štramberská 515/45, Ostrava-Hulváky, PSČ 703 00, IČO: 25385747, o popření 
přihlášené pohledávky ze dne 24.9.2014 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

nepodat žalobu na určení pohledávek, které statutární město Ostrava dne 17.4.2014 přihlásilo 
do insolvenčního řízení dlužníka: O.K.D.C. mont s.r.o. vedeného u Krajského soudu v Ostravě 
pod sp.zn. KSOS 25 INS 21401/2013 (číslo přihlášky v insolvenčním řízení: P217) 

  
 

RM_M 41 
Stanovení termínu a návrh programu ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 11209/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, které se 
bude konat ve čtvrtek 6. listopadu 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města 
Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky, že nebude do doby 
uplynutí zákonné lhůty podán soudu návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování 

  
 

RM_M 42 
Návrh stanoviska města k návrhu auditní zprávy o auditu operace s 
názvem “Pavilon evoluce” 
  
Usnesení číslo: 11210/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s návrhem stanoviska statutárního města Ostravy k návrhu auditní zprávy č.j. MF-
11084/2014/52 o auditu operace č. ROPMS/2014/O/006 s názvem Pavilon evoluce dle přílohy 
č.4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Dohoda o skončení smlouvy o zajištění služeb stravování pro firemní 
školku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11211/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

na straně objednatele uzavřít Dohodu o skončení smlouvy o zajištění služeb stravování pro 
firemní školku statutárního města Ostravy založených “Smlouvou o zajištění služeb stravování 
pro firemní školku statutárního města Ostravy”, evid.č. 3143/2013/OER/LPO ze dne 6. 1. 
2014 s dodavatelem 

Woodman production a.s. 

se sídlem Martinovská 3262/50, 723 00 Ostrava-Martinov, IČO: 25394886 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Souhlas s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům 
statutárního města Ostravy v rámci Integrovaného operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 11212/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2454/ZM1014/32 
k usnesení č. 9856/RM1014/130 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu k 
projektu “Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír” dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu a projektu ”Sportovní areál U Cementárny, I. etapa” dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s  Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům “Komunikace, chodníky 
a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír” a “Sportovní areál U Cementárny, I. etapa”, 
uvedenými v přílohách č. 1 a č.2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

Termín: prosinec 2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, 
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 46 
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy zájmovým sdružením 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 11213/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9531/RM1014/125 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s uzavřením dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí víceleté 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 26. 8. 2013, ve znění dodatku č. 1 
ze dne 9. 4. 2014, se statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava, IČ: 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření dodatku č. 2 svým usnesením č. 
2869/ZM1014/35 dne 8. 10. 2014.  
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RM_M 47 
Nepřijetí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury a zrušení 
podání žádosti o dotaci k projektu “Cyklostezka Počáteční - 
Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 11214/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10155/RM1014/134 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s nepřijetím příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce 
“Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad” podle Pravidel pro poskytování příspěvků na 
výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015 - 2. kolo 

  
2) ruší 
   

své usnesení č. 10155/RM1014/134 ze dne 10. 6. 2014 
  

 
RM_M 49 
Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Domu dětí a mládeže 
Ostrava - Poruba, příspěvková organizace na zajištění vratky dotace 
poskytnuté SMO na přípravu projektů „Zateplení budovy DDM Poruba – 
na ul. Majerová“, „Zateplení budovy DDM Poruba – na ul. Polská“, 
„Zateplení budovy DDM Poruba – Plesná 
  
Usnesení číslo: 11215/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1683/ZM1014/24 
k usnesení č. 6776/RM1014/89 
k usnesení č. 2380/ZM1014/31 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 315 245,89 Kč z rozpočtu SMO organizaci: 
Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 23/1722, 708 00 
Ostrava - Poruba, IČ: 75080541 na zajištění vratky dotace poskytnuté SMO na přípravu 
projektů „Zateplení budovy DDM Poruba – na ul. Majerová“, „Zateplení budovy DDM Poruba 
– na ul. Polská“, „Zateplení budovy DDM Poruba – Plesná” 
a 
o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300 
§  3636, pol. 5901, ÚZ 3637                                                      o 316 tis. Kč 
- zvyšují investiční půjčené prostředky ORJ 300 
na § 3149, pol. 6451, ÚZ 3637, org. 83                                     o 316 tis. Kč 

  
3) ukládá 
   

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 51 
Návrh na účast statutárního města Ostrava na workshopu v Paříži 
  
Usnesení číslo: 11216/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

záměr účasti statutárního města Ostrava na workshopu v Paříži 
  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru ekonomického rozvoje 
zabezpečit veškeré činnosti související s přípravou a prezentací statutárního města Ostrava na 
workshopu v Paříži 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 08.12.2014
 vedoucí odboru ekonomického rozvoje 
  

 
RM_M 27 
Ukončení projektu “Protipovodňová opatření ve městě Ostrava” z 
důvodu ztráty nároku na podporu z Operačního programu Životní 
prostředí 
  
Usnesení číslo: 11217/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 4520/RM1014/60 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s ukončením projektu “Protipovodňová opatření ve městě Ostrava” z důvodu ztráty nároku na 
podporu a odstoupení od registrace akce projektu Státním fondem životního prostředí ČR 

  
2) schvaluje 
  

dokončení vypracovaní digitálního povodňového plánu ORP Ostrava a jeho financování z 
prostředků statutárního města Ostrava 

  
 

RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Dalibora Madeje a Ing. Tomáše 
Petříka, náměstků primátora, do Rakouska (Krems) ve dnech 25.-
27.09.2014 
  
Usnesení číslo: 11218/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 10900/RM1014/141 
k usnesení č. 10943/RM1014/142 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Dalibora Madeje a Ing. Tomáše Petříka, náměstků 
primátora, do Rakouska (Krems) ve dnech 25.-27.09.2014 

  
 

RM_M 19 
Smlouva na poskytování služeb uživatelské podpory a technické 
podpory provozu centrálních aplikací se spol. OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 11219/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření smlouvy o zajištění uživatelské podpory provozu centrálních aplikací se společností 
OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČO: 25857568 
s měsíční cenou plnění 90 600,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 10 
Smlouva o poskytování služeb servisu, technické podpory provozu a 
rozvoje systému dokumentace jízdy na červenou se společností 
CAMEA, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 11220/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o poskytování služeb servisu, 
technické podpory provozu a rozvoje systému dokumentace jízdy na červenou se společností 
CAMEA, spol. s r.o. se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno, IČ 60746220, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků z 
územního rozhodnutí v souvislosti se stavbou Cyklistická stezka 
Proskovická, Blanická přeložka rozvodů NN 0,4 kV 
  
Usnesení číslo: 11221/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků vyplývajících z územního 
rozhodnutí č. 144/2013“, č.j. SMO/369176/13/Správ./Mik, sp.zn. S-SMO/251594/13/Správ ze 
dne 31.10.2013, kterým byla umístěna stavba Cyklistická stezka Proskovická, Blanická ve 
vztahu k SO 431 Přeložky a ochrana vedení NN se společností ČEZ Distribuce,a.s., se sídlem: 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1913/2014/OI/LPO 
ze dne 07.08.2014 na realizaci stavby “Ostravské muzeum - depozitář” 
  
Usnesení číslo: 11222/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1913/2014/OI/LPO ze dne 07.08.2014 mezi 
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statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a společností 
SV UNIPS s.r.o., se sídlem Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov, IČ: 48391204, na 
realizaci stavby “Ostravské muzeum - depozitář ”, kterým se upravuje předmět smlouvy, 
termín a cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o předání projektové dokumentace o 
postoupení licence a dohody o postoupení práv a povinností v 
souvislosti se stavbou “Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 11223/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Smlouvy o předání projektové dokumentace a postoupení licence mezi statutárním 
městem Ostrava, Dopravním podnikem Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, IČO: 61974757 a Projektem 2010, s.r.o. se sídlem Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, IČO: 
48391531 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o postoupení práv a povinností mezi statutárním městem Ostrava a 
společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 
IČO: 61974757 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou ORG 3033 Terminál Hranečník - 
přeložka STL plynovodu 
  
Usnesení číslo: 11224/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou ORG 3033 Terminál Hranečník - přeložka plynovodu mezi budoucím 
oprávněným RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ  401 17, IČO: 
272 95 567 a budoucím povinným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejíž předmětem je přeložka plynovodu na části pozemků parc.č. 
3238/2 v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “EKOTERMO IV”, poř.č. 239/2014 
  
Usnesení číslo: 11225/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci staveb v rámci 
projektu “EKOTERMO IV”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce česlí Čerpací stanice Mexická”, poř. č. 
222/2014 
  
Usnesení číslo: 11226/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce česlí Čerpací stanice Mexická” v Ostravě-Muglinov, a to v rozsahu dle 
předloženého návrhu se společností: 

Wambex, spol. s r.o. 
se sídlem: Plynárenská 823, 753 01 Hranice 
IČO: 19011946 

za cenu nejvýše přípustnou 1.399.465,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Demolice objektu v areálu OVaK - Muglinov”, 
poř.č.231/2014 
  
Usnesení číslo: 11227/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění objektu č. p. 320 
na pozemku parc. č. 399, k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s uchazečem: 

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o. 
se sídlem: Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava - Svinov 
IČO: 27810984 

za cenu nejvýše přípustnou 968.283,88 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (PD + IČ + AD)”, 
poř. č. 211/2014 
  
Usnesení číslo: 11228/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování dokumentací 
a výkon činností v rámci stavby ”Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava, a to v rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem: 

PUDIS a.s. 
se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 
IČO: 45272891 

za cenu nejvýše přípustnou 816.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “Administrativní budova v ZOO - technická 
zařízení”, poř. č. 130/2014 
  
Usnesení číslo: 11229/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10662/RM1014/138 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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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 na dodávku a 
instalaci elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace, pokladního a 
odbavovacího systému a klimatizace do místnosti pokladen a serveru v administrativní budově 
v ZOO Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 8: 

ORZO SECURITY, spol. s r.o. 
se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 60321601 

za cenu nejvýše přípustnou 1.987.677,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky “MKC Cooltour - PD”, poř. č. 229/2014 
  
Usnesení číslo: 11230/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení pro akci „Multižánrové kulturní 
centrum Cooltour“ s dodavatelem: 

Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. 
se sídlem:  Suvorovova 46/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh    
IČO: 26833611 

za cenu nejvýše přípustnou 940.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace pro stavbu 
Dešťová kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice (PD+IČ+AD) 
  
Usnesení číslo: 11231/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování dokumentace Dešťová kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice (PD+IČ+AD) se 
zhotovitelem (příkazníkem): 

společností Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Varenská49, 730 02 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 102.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, 
Ostrava-Poruba”, poř. č. 244/2014 
  
Usnesení číslo: 11232/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 
“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba” v k.ú. Poruba-
sever, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky nabytí právní moci 
stavebního povolení 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská         - odbor legislativní a právní 
2. Mgr. Eva Balonová       - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Dalibor Kanclíř      - odbor investiční 
4. Mgr. Jiří Hudec             - odbor ekonomického rozvoje 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík        - odbor legislativní a právní 
2. JUDr. Josef Kadlec       - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka         - odbor investiční 
4. Ing. Marie Dvořáková   - odbor ekonomického rozvoje 

  
3) jmenuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 27/49 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Břetislav Gibas        - tajemník magistrátu 
2. Ing. Dalibor Kanclíř        - odbor investiční 
3. Ing. František Kolařík     - člen ZM 
4. Mgr. Jiří Hudec               - odbor ekonomického rozvoje 
5. Mgr. Eva Balonová         - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. René Bartoš             - odbor hospodářské správy 
2. Ing. Radek Muťka           - odbor investiční 
3. Ing. Bohuslav Gembík    - odbor investiční 
4. Ing. Marie Dvořáková    - odbor ekonomického rozvoje 
5. Ing. Eva Seborská          - odbor legislativní a právní 

  
4) schvaluje 
  

účast zástupce Státního fondu životního prostředí ČR jako pozorovatele (bez práva hlasu) na 
jednání hodnotící komise k veřejné zakázce “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 
1663/4, Ostrava-Poruba” 

  
5) ukládá 
   

vedoucí odboru legislativního a právního 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
6) zmocňuje 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace vč. komunikace 
ul. Tvorkovských”, poř. č. 253/2014 
  
Usnesení číslo: 11233/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace na ul. Tvorkovských” na 
území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava (TDS + 
BOZP)”, poř.č. 246/2014 
  
Usnesení číslo: 11234/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 
dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
včetně průběžné aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
realizace stavby “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava”  s dodavatelem: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s.r.o.  
Sídlo: Tvorkovských 2016/17, Ostrava - Mariánské Hory, 709 79 
IČO: 48392928 

za cenu nejvýše přípustnou 518.200,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 31 
Návrh komplexního řešení právních vztahů - obslužná komunikace 
Zengrova 
  
Usnesení číslo: 11235/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
   

uzavřít dohodu o narovnání se společností Ridera Sport a.s., se sídlem Závodní 2885/86, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 268 35 002, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
   

smluvní dokumenty uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 
 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují nedaňové příjmy 
na § 2271, pol. 2324, ORJ 230, ORG 3144      o 341 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje, ORJ 230 
na § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3144          o 579 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje, ORJ 230 
na § 6409, pol. 5909, ÚZ 0                               o 341 tis. Kč 
na § 6409, pol. 5909, ÚZ 95                             o 579 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 11236/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 

připravit návrh řešení rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, Ostrava-
Výškovice ve   variantě se zálivem 

Termín: prosinec 2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, 
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s užíváním prostor městským obvodem Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 11237/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s tím, aby městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz užíval v souladu s odst. 2 čl. 9 obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

a)  část pozemku parc.č. 988/2, jehož součástí je budova č.p. 1803 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
     (Prokešovo náměstí 8), ve 2. nadzemním podlaží prostory obřadní síně včetně obslužných 
prostor 
     o celkové výměře 934,90 m2, a to 
     místnost č. 148B, 148E, 148D, 148F, C105, C106, C107, C108, C111, H107, H108, S111 
b)  hradil 
     statutárnímu městu Ostrava náklady spojené s užíváním těchto prostor, a to 
     tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV ve výši 0,31 % z celkových nákladů na vytápění 
a ohřev TUV 
     elektrické energie ve výši                                  0,35 % z celkových nákladů 
     vodné a stočné ve výši                                       0,38 % z celkových nákladů 
     úklid                                                                   0,38 % z ceny základního úklidu 
c)  dodržoval veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany s tím, že 
odpovídá za případné porušení těchto povinností a sjednání nápravy 
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RM_M 16 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11238/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1300 o výměře 93 m2 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Svinov, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
 
Termín: prosinec 2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, 
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava a pozemky v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11239/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75, k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním podlaží 
místnost č. 18 kancelář o výměře 26,00 m2 
místnost č. 19 WC o výměře         1,80 m2 
místnost č. 20 prodejna o výměře 25,40 m2 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 120, jehož součástí je budova č.p. 75, k.ú. 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve 4. nadzemním podlaží 
místnost č. 16 o výměře 23,50 m2 
místnost č. 17 o výměře  2,00 m2 
místnost č. 21 o výměře  1,10 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

a) parc. č. 80/1, zast. plocha a nádvoří o výměře 5088 m2, 
jehož součástí je budova č.p. 1 (objekt Slezskoostravského hradu) 
parc.č. 80/3, zast. plocha a nádvoří o výměře 110 m2 
parc.č. 80/4, zast. plocha a nádvoří o výměře 769 m2 
parc.č. 81/1, ost. plocha o výměře 14191 m2 
parc.č. 81/2, ost. plocha o výměře 1564 m2 
parc.č. 81/13, ost. plocha o výměře 1892 m2 
parc.č. 81/15, ost. plocha o výměře 34 m2 
parc.č. 81/16, ost. plocha o výměře 45 m2 
parc.č. 81/17, ost. plocha o výměře 208 m2 
parc.č. 81/18, ost. plocha o výměře 1323 m2 
parc.č. 81/19, ost. plocha o výměře 792 m2 
parc.č. 81/20, ost. plocha o výměře 388 m2 
parc.č. 81/21, ost. plocha o výměře 93 m2 
parc.č. 81/22, ost. plocha o výměře 82 m2 
parc.č. 82, ost. plocha o výměře 409 m2 
parc.č. 83/2, ost. plocha o výměře 254 m2 
parc.č. 84/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 701 m2 
parc.č. 111, ost. plocha o výměře 954 m2 
parc.č. 115, ost. plocha o výměře 15 m2 
parc.č. 116, ost. plocha o výměře  15 m2 
parc.č. 157, ost. plocha o výměře 1442 m2 

b) parc.č. 80/5, zast. plocha a nádvoří o výměře 395 m2, 
jehož součástí je budova bez č.p. (hradní terasa) 

c) parc.č. 83/1, ost. plocha o výměře 605 m2 
parc.č. 84/5, ost. plocha o výměře 1749 m2 
parc.č. 84/7, ost. plocha o výměře 94 m2 

formou změny “Smlouvy o nájmu” ev.č. 1920/2005/MJ ze dne 8.11.2005, ve znění dodatků č. 
1-4, uzavřené s právnickou osobou 
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 
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25399471, 
a to zúžením předmětu nájmu a snížením nájemného: 
z původní celkové výše 926.683,- Kč/rok + DPH v zákonné výši za věci movité, tj.: 
- za nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) ve výši 159.087,- Kč/rok (bez DPH) 
- za nemovitost uvedenou v čl. II. odst. 1 písm. b) ve výši 653.766,- Kč/rok (bez DPH) 
- za nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 1 písm. c) ve výši 99.880,- Kč/rok (bez DPH) 
- za věci movité ve výši 13.950,- Kč/rok + DPH v zákonné výši 

na novou celkovou výši 826.943,- Kč/rok + DPH v zákonné výši za věci movité, tj.: 
- za nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) ve výši 73.297,- Kč/rok (bez DPH) 
- za nemovitost uvedenou v čl. II. odst. 1 písm. b) ve výši 653.766,- Kč/rok (bez DPH) 
- za nemovitosti uvedené v čl. II. odst. 1 písm. c) ve výši 99.880,- Kč/rok (bez DPH) 
- za věci movité ve výši 13.950,- Kč/rok + DPH v zákonné výši 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-
garáže č. 4 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 11240/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru-garáže č. 4 o dvou garážových 
stáních s celkovou výměrou 35,66 m2 v  1. podzemním podlaží bytového domu č.p. 3033, ul. 
Horní č.or.102, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/2, k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, s žadatelem 

JXXXX JXXXXX, rok narození XXX5, bydliště XXXXX XX XXXXXXXX, Ostrava-
XXXXXX XXX, 

za měsíční  nájemné 1300,- Kč + DPH v zákonné výši a úhrady záloh na služby, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmou část pozemku 
v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11241/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 
3220/49, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1623 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Místecká) 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 
3827/1, ost. plocha - silnice o výměře 14,80 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava (ul. Junácká) 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava formou změny nájemní smlouvy a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 11242/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 988/2 , jehož součástí je budova č.p. 1803 v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (budova Radnice města Ostravy), a to  v I. patře místnost 
č. 155A o výměře 13,3 m2  
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít nájemní smlouvu s právnickou osobou 
Ostravský informační servis, s.r.o., 
se sídlem: Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, 702 00, Ostrava, IČO: 26879280, 
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jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 988/2, jehož součástí je budova č.p. 1803 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (budova Radnice města Ostravy), a to v I. patře 
místnost č. 155A o výměře 13,3 m2, na dobu 29 dnů, za účelem provozu pobočky Ostravského 
informačního servisu, s.r.o. 

  
 

RM_M 48 
Předchozí souhlas k nabytí nemovitosti do majetku města v městském 
obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 11243/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

předchozí souhlas k nabytí nemovitosti dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
  

vedoucího útvaru hlavního architekta  a stavebního řádu 
odpovědí na žádost městského obvodu Stará Bělá dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 11.11.2014
 vedoucí odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 25 
Projekt modernizace scénického osvětlení hlavních scén Národního 
divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 11244/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženým projektem modernizace scénického osvětlení hlavních scén Národního divadla 
moravskoslezského, p.o. dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru investičního  
zapracovat do kapitálové části rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 investiční 
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dotaci ve výši 37 091 tis. Kč na modernizaci scénického osvětlení hlavních scén Národního 
divadla moravskoslezského, p.o. 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 30.11.2014
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 10 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, náměstka 
primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 05.-08.10.2014 
  
Usnesení číslo: 11245/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 10848/RM1014/140 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Petříka, náměstka primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 05.-08.10.2014 

  
 

RM_M 23 
Úprava rozpočtu r. 2014 
  
Usnesení číslo: 11246/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 270 tis.Kč městskému obvodu Martinov na 
opravu 3. etapy dešťové kanalizace v úseku ul. Na Svobodě - ul. Martinovská 
b) o změně charakteru části investiční dotace ve výši 35 tis.Kč schválené na akci 
“Rekonstrukce komunikace ul. Dostálova” na dotaci neinvestiční (na stejnou stavbu) 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 
z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
(C.7.) na ORJ 100, § 2219, pol. 2111 o 1 974 tis.Kč 
                                 § 2229, pol. 2132 o 3 958 tis.Kč 
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                                               pol. 2322 o 566 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 
na pol. 4123, ÚZ 38588005, ORJ 120, org. 8168 o 2 242 tis.Kč (B.2.) 

- běžné výdaje 
na § 2219, pol. 5166, ORJ 100 o 120 tis.Kč (C.1.) 
na § 3412, pol. 5164, ORJ 136 o 230 tis.Kč (C.3.) 
na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 500 tis.Kč (C.4) 
na § 5311, pol. 5162, ORJ 270 o 450 tis.Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 5 772 tis.Kč 
                                 § 3633, pol. 5171 o 726 tis.Kč 
(C.8.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 480 tis.Kč 
                                                pol. 5031 o 50 tis.Kč 
                                                pol. 5032 o 50 tis.Kč 
                                                pol. 5021 o 20 tis.Kč 
                ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8936 o 504 tis.Kč   
na § 6409, pol. 5166, ORJ 120, org. 53 o 8 tis.Kč (C.10.) 
na § 6171, pol. 5166, ORJ 133 o 140 tis.Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
(B.1.) na ORJ 230, org. 3139, pol. 6121, ÚZ 8224, § 2321 o 593 tis.Kč 
                                                                                       § 2212 o 441 tis.Kč 
                                                    pol. 6121, § 2321 o 280 tis.Kč  
(C.2.) na ORJ 230, org. 7270, § 2321, pol. 6121 o 1 018 tis.Kč 
                                                                  pol. 6121, ÚZ 8113 o 6 000 tis.Kč  
                                 § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 3 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7288 o 4 101 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7242 o 67 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7288 o 4 317 tis.Kč 
                                 § 5219, pol. 6122, org. 8169, ÚZ 53100095 o 244 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 53190877 o 122 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 53515837 o 2 073 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 95 o 37 tis.Kč  
                                 § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6035 o 106 tis.Kč  
                                 § 2321, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7284 o 9 tis.Kč 
                                                                                  org. 7285 o 41 tis.Kč 
                                               pol. 6121, org. 7269 o 1 710 tis.Kč   
                                 § 3412, pol. 6121, org. 8165, ÚZ 8113 o 6 103 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 95 o 2 059 tis.Kč 
                                                                 org. 8165 o 3 000 tis.Kč  
na § 6211, pol. 6111, ÚZ 8113, ORJ 133 o 361 tis.Kč (C.4.) 
na § 2271, pol. 6121, ORJ 100 o 150 tis.Kč (C.5.) 
na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 240 tis.Kč (C.6.) 
(B.3.) na ORJ 230, § 3111, pol. 6121, ÚZ 8224, org, 5021 o 381 tis.Kč 
                                                                                   org. 5028 o 20 tis.Kč 
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                                                                                   org. 5029 o 206 tis.Kč 
                                 § 4351, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 5022 o 224 tis.Kč 
                                 § 5522, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 5023 o 37 tis.Kč  
                                 § 3113, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 5025 o 518 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, org. 19, ORJ 120 o 2 270 tis.Kč (C.9.) 
                                                       org. 3 o 35 tis.Kč (C.11.)  

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 242 tis.Kč (B.2.) 
                                                      o 4 608 tis.Kč (B.4.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2229, pol. 5169, ORJ 100 o 120 tis.Kč (C.1.) 
na § 2334, pol. 5171, ORJ 230, org. 8105 o 326 tis.Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 230 tis.Kč (C.3.) 
na § 5599, pol. 5162, ORJ 133 o 500 tis.Kč (C.4.) 
na § 2221, pol. 5193, ORJ 100 o 150 tis.Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5038 o 78 tis.Kč 
                                               pol. 5156 o 150 tis.Kč 
                                               pol. 5169 o 300 tis.Kč 
                                               pol. 5173 o 113 tis.Kč 
                                               pol. 5362 o 6 tis.Kč  
(C.8.) na § 1014, pol. 5011, ORJ 270 o 600 tis.Kč 
           na ORJ 272, § 5311, pol. 5139, org. 8937 o 164 tis.Kč 
                                                pol. 5169, org. 8940 o 40 tis.Kč 
                                                pol. 5499, org. 8934 o 258 tis.Kč 
                                                                  org. 8944 o 42 tis.Kč 
na § 6409, pol. 5169, ORJ 120, org. 53 o 8 tis.Kč (C.10.) 
na § 5599, pol. 5162, ORJ 133 o 140 tis.Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3139 o 280 tis.Kč (B.1.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3139 o 692 tis.Kč 
                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7251 o 6 000 tis.Kč          
                                 § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 3 tis.Kč     
                                 § 2321, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7085 o 8 485 tis.Kč   
                                 § 5219, pol. 6122, org. 8169, ÚZ 54100095 o 248 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 54190877 o 124 tis.Kč 
                                                                                    ÚZ 54515837 o 2 104 tis.Kč    
                                 § 2229, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3098 o 106 tis.Kč  
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                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7193 o 50 tis.Kč 
                                 § 2321, pol. 6121, org. 7081 o 1 710 tis.Kč 
                                 § 5311, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8112 o 6 103 tis.Kč 
                                 § 3639, pol. 6121, org. 8130 o 3 000 tis.Kč 
                                                                  org. 8130, ÚZ 95 o 2 059 tis.Kč   
na § 6171, pol. 6111, ÚZ 8113, ORJ 133 o 361 tis.Kč (C.4.)     
na § 5311, pol. 6125, ORj 270 o 43 tis.Kč (C.6.)  
na § 5311, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8112, ORJ 230 o 2 270 tis.Kč (C.9.)             

- investiční transfery 
na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, org. 17, ORJ 120 o 4 608 tis.Kč (B.4.)          
                                     ÚZ 8113, org. 3 o 35 tis.Kč (C.11.)                   

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 1 034 tis.Kč (B.1.) 
                                                      o 1 386 tis.Kč (B.3.) 

Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 
na pol. 4111, ÚZ 98187 celkem o 8 119 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98187 celkem o 8 119 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (B.4.) 
- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 4 608 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci Preventivní protipovodňová ochrana 
na § 5212, pol. 6121, ÚZ 3500 o 4 608 tis.Kč 

Městský obvod Martinov (C.9.) 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 2 270 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu 3. etapy dešťové kanalizace v úseku ul. Na Svobodě - ul. 
Martinovská 
  na § 2321, pol. 51xx, ÚZ 8113 o 2 270 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.11.) 
- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 8113 o 35 tis.Kč 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí na pol. 4121, ÚZ 8113 o 35 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci rekonstrukce komunikace ul. Dostálova 
na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 8113 o 35 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci rekonstrukce komunikace ul. Dostálova 
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na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 35 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) souhlasí 
   

s převodem částky 200 tis.Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace 
Městská nemocnice Ostrava na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - úhrada výstavby 
nové ředírny cytostatik 

  
 

RM_M 24 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 11247/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 
z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2451, org. 83, ORJ 140 o 1 246 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 763 tis.Kč 
                                                                                                             ÚZ 15065 o 1 165 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 422 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877, ORJ 120 o 87 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515835, ORJ 120 o 1 474 tis.Kč 

- neinvestiční transfery PO 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 763 tis.Kč 
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na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 422 tis.Kč 
na § 3741, pol. 5336, ÚZ 15065, ORJ 190, org. 4270 o 1 165 tis.Kč 

- investiční transfery PO 
na ORJ 140, § 3149, pol. 6356, org. 83, ÚZ 54190877 o 87 tis.Kč 
                                                                     ÚZ 54515835 o 1 474 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 246 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 72 tis.Kč 

- neinvestiční transfery PO 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 72 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora 
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Městská nemocnice Ostrava o 763 tis.Kč 
Dětské centrum Domeček o 422 tis.Kč 
Zoologická zahrada Ostrava o 1 165 tis.Kč 

b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci 
Dům dětí a mládeže Poruba o 1 246 tis.Kč 

c) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Národní divadlo moravskoslezské o 72 tis.Kč 
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Termín: prosinec 2014  

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

 
RM_VZ 4 
Kvalifikační dokumentace nadlimitní (významné) veřejné zakázky 
„Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 11248/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
88 

  
k usnesení č. 11063/RM1014/143 
k usnesení č. 2418/ZM1014/31 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

kvalifikační dokumentaci nadlimitní (významné) veřejné zakázky  “Systém sdruženého nákupu 
města Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 11 
Žádost DPO o zařazení nepřenosných dlouhodobých zónových jízdenek 
pro město Ostravu, určených pro vítěze soutěže “120 let MHD v 
Ostravě”, jako bezplatnou přepravu schválenou statutárním městem 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11249/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zařazením nepřenosných dlouhodobých zónových jízdenek pro město Ostravu určených pro 
vítěze soutěže “120 let MHD v Ostravě” jako bezplatnou přepravu schválenou statutárním 
městem Ostrava, jako objednatele v rámci Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících  a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
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RM_M 12 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 11250/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 11066/RM1014/143 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zastávek uvedených v žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné 
linkové dopravy na lince 910374 Ostrava - Stará Ves nad Ondřejnicí - Brušperk - Trnávka 

  
2) žádá 
  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
aby v licenci byly použity názvy zastávek stanovené odborem dopravy Magistrátu města 
Ostravy 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
vydat vyjádření k umístění zastávek uvedených v žádosti o udělení licence k provozování 
vnitrostátní veřejné linkové dopravy na lince 910374 Ostrava - Stará Ves nad Ondřejnicí -
Brušperk - Trnávka (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 22.10.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 13 
Vyjádření k umístění zastávek na území statutárního města Ostrava pro 
linky společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 11251/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním zastávek uvedených v žádostech o udělení/změnu licence k provozování 
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy provozované jako městská hromadná doprava 
dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. na linky: 
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915024  Mor.Ostrava,Muglinovská – Mar.Hory 
915057  Hulváky,Sokola Tůmy – Kunčice,NH hlavní brána 
915079  Svinov,nádraží – Svinov,Dubí 
915097  Hranečník – Michálkovice,Brazílie 
915098  Petřkovice,nám. – Petřkovice,Nordpól 
915049  Poruba,Opavská – Michálkovice 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
vydat vyjádření k umístění zastávek uvedených v žádostech o udělení/změnu licence k 
provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy provozované jako městská hromadná 
doprava na linky: 

915024  Mor.Ostrava,Muglinovská – Mar.Hory 
915057  Hulváky,Sokola Tůmy – Kunčice,NH hlavní brána 
915079  Svinov,nádraží – Svinov,Dubí 
915097  Hranečník – Michálkovice,Brazílie 
915098  Petřkovice,nám. – Petřkovice,Nordpól 
915049  Poruba,Opavská – Michálkovice 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 29 
Poskytnutí finančního daru panu T. K., občanovi se zrakovým 
postižením 
  
Usnesení číslo: 11252/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč panu 
TXXXXXXX  KXXXXXXXXXX, občanovi se zrakovým postižením, rok narození XXXX, 
bytem XXXXXXXXX XXXXXXX, 700 30  OstravaXXXXXXXXX na pořízení speciálního 
tandemového kola 

  
2) rozhodla 
   

uzavřít darovací smlouvu mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem finančního daru dle 
bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 161                 o 20 tis. Kč  

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5492, ORJ 161                                o 20 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 20 
Souhrnná zpráva o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu 
společnosti Renarkon, o.p.s. “Rekonstrukce objektu Terapeutické 
komunity Renarkon” spolufinancovaného z Regionálního operačního 
programu NUTS II Moravskoslezsko 
  
Usnesení číslo: 11253/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 1659/ZM1014/23 
k usnesení č. 2525/ZM1014/32 
k usnesení č. 2880/ZM1014/35 
k usnesení č. 0172/ZM1014/4 
k usnesení č. 8278/RM1014/108 
k usnesení č. 10907/RM0610/131 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s předloženou závěrečnou zprávou o ukončení realizace projektu společnosti Renarkon, o.p.s., 
Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, ”Rekonstrukce objektu 
Terapeutické komunity Renarkon” spolufinancovaného z Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko a s konečným vyúčtováním projektu 

  
2) žádá 
  

ředitele společnosti Renarkon o.p.s. 
zabezpečit udržitelnost projektu “Rekonstrukce objektu Terapeutické komunity Renarkon” dle 
bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: ředitel společnosti Renarkon o.p.s., T: 31.12.2018
 Mgr. Martin Chovanec 
  

 
RM_M 50 
Žádost Městské policie Ostrava o finanční příspěvek ve výši 70 tis. KČ 
na zakoupení pomůcek k forenznímu značení syntetickou DNA 
  
Usnesení číslo: 11254/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se:  
-   s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 160                                                     o    70 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7109, ORJ 270                                                     o    27 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109, ORJ 270                                                     o    43 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 30 
Kontrola plnění usnesení rady města za období srpen a září 2014 
  
Usnesení číslo: 11255/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 1 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady města 

  
 

RM_M 5 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 11256/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník  sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek  parc.č. 1706 
– ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava)  s 
umístěním a realizací stavby „Přístavba rodinného domu č.p. 1407, ul. Čedičová, Ostrava“  na 
pozemcích parc.č. 1357 – zastavěná plocha a nádvoří a 1358 – zahrada, oba v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, pro investora stavby: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX 
XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXX 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 742/2 –
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
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oplocení pozemku parc.č. 742/1 – trvalý travní porost v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro 
investora stavby: XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX               

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) a 1b)  tohoto usnesení a s tím 
spojené  veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.10.2014
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 6 
Návrh na naložení s přebytečným movitým majetkem města 
  
Usnesení číslo: 11257/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) stanovuje 
  

vyvolávací cenu neupotřebitelných ojetých vozidel Škoda  Superb 2,5 TDi, rok výroby 2003, o 
které v prvním kole elektronické aukce neprojevil zájem žádný kupující,   o cca 30% nižší 
oproti původní vyvolávací ceně takto: 

a) u Škody Superb 2,5 TDi, výr.č. TMBCG63U149060227, RZ 5T3 7100 na  65.000,-Kč z 
původních 93.000,-Kč 

b) u  Škody Superb 2,5 TDi, výr.č. TMBCG63U149060266, RZ 2T6 7111 na  87.000,-Kč z 
původních 124.000,- Kč 
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2) ukládá 
  

odboru hospodářské správy, aby  prostřednictvím společnosti eCentre Ostrava a.s. zajistil 
realizaci dalšího kola elektronické aukce,  týkající se prodeje vozidel dle bodu 1) tohoto 
usnesení a následně i   veškeré úkony, spojené s prodejem těchto vozidel 

  
 

RM_M 21 
Smlouva o úhradě nákladů 
  
Usnesení číslo: 11258/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

aby statutární město Ostrava uzavřelo Smlouvu o  úhradě nákladů s FC Baník Ostrava, a.s. na 
pronájem 32 ks mobilních WC a 10 ks pisoárů od firmy PROFO MONOLITY, s.r.o., 
Varšavská 1572/95, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČ : 26868644, za celkovou cenu 215 089,60 
Kč (včetně DPH) dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece Ostravici”, poř. č. 259/2014 
  
Usnesení číslo: 11259/RM1014/145 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění pravidelných 
kontrol a udržovacích prací stavby “Objekty na řece” v rozsahu dle předloženého návrhu s 
uchazečem: 

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČO: 708 90 021 

za cenu nejvýše přípustnou 50.000,- Kč bez DPH/měsíc 

 


