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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.07.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10428/RMm1014/49 RM_M 0 Schválení programu 49. mimořádné schůze rady 
města dne 08.07.2014 

28 

10429/RMm1014/49 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky “Domov pro seniory 
Sluníčko - rekonstrukce kotelny”, poř. č. 107/2014 

5 

10430/RMm1014/49 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Demolice kašny, chodníků, 
kanalizace a vodovodu v bývalé FNsP Zábřeh”, 
poř.č. 126/2014 

05 

10431/RMm1014/49 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Dětské centrum Domeček - 
rekonstrukce energetického hospodářství”, poř.č. 
133/2014 

05 

10432/RMm1014/49 RM_M 5 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (budova Nové 
radnice, k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

10433/RMm1014/49 RM_M 6 Úprava rozpočtu 07 
10434/RMm1014/49 RM_M 2 Neinvestiční účelový příspěvek pro Středisko 

volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. - havarijní stav 
komínů 

42 

10435/RMm1014/49 RM_M 4 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., na Sanaci havarijního stavu dna 
neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v 
Ostravě-Porubě (severní strana) 

45 

10436/RMm1014/49 RM_M 1 Informace o postupu plnění usnesení z 33. zasedání 
zastupitelstva města, konaného dne 25.6.2014 

36 

10437/RMm1014/49 RM_M 3 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického 
zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní 
pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji 

21 
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RM_M 0 
Schválení programu 49. mimořádné schůze rady města dne 08.07.2014 
  
Usnesení číslo: 10428/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 49. mimořádné schůze rady města dne 08.07.2014 
 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky “Domov pro seniory Sluníčko - rekonstrukce 
kotelny”, poř. č. 107/2014 
  
Usnesení číslo: 10429/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Domov pro 
seniory Sluníčko, ul. Syllabova v Ostravě, rekonstrukce zdroje tepla”, dle projektové 
dokumentace zpracované společností Gazoprojekt Czech s.r.o. v únoru 2014, v rozsahu dle 
předloženého návrhu s uchazečem: 

Karel Berek 
se sídlem: Horní 1478/86, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
IČO: 72972998 

za cenu nejvýše přípustnou 1.509.828,12 Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 
  na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ORG 8064 PD a příprava staveb   
  o částku 1.909 tis. Kč 
- zvyšují kapitálové výdaje 
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 na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, ORG 6035 Domov pro seniory Sluníčko - rekonstrukce zdroje 
energie 
 
o částku 1.909 tis. Kč 
 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Demolice kašny, chodníků, kanalizace a vodovodu v 
bývalé FNsP Zábřeh”, poř.č. 126/2014 
  
Usnesení číslo: 10430/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na odstranění fontány, přilehlých 
chodníků včetně mobiliáře (součástí a příslušenství) a zrušení PVC potrubí vodovodu DN 80 a 
KAM potrubí kanalizace DN 200 v bývalém areálu Fakultní nemocnice s poliklinikou v 
Ostravě-Zábřehu s dodavatelem: 

Jan Slabý 
Sídlo: Bártkova 996, 739 44, Brušperk 
IČ: 11540613 

za cenu nejvýše přípustnou 445.020 Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Dětské centrum Domeček - rekonstrukce 
energetického hospodářství”, poř.č. 133/2014 
  
Usnesení číslo: 10431/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na rekonstrukci energetického 
hospodářství – I. etapa – výměna otopné soustavy a rozvodů vody včetně teplé vody dle 
projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností VAE THERM, spol. 
s.r.o. v květnu 2014 s dodavatelem: 

Karel Berek 
Sídlo: Horní 1478/86 
IČ: 72972998 

za cenu nejvýše přípustnou 1.442.688,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (budova Nové radnice, k.ú. 
Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 10432/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít nájemní smlouvu s  
Českou republikou, Úřadem vlády České republiky, 
se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 00006599, 
jejímž předmětem je pronájem místnosti nacházející se v 1. patře budovy č.p. 1803, která je 
součástí pozemku parc.č. 988/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to místnost č. 109 o 
výměře 17,4 m2 a dále věci movité uvedené v příloze č. 1 smlouvy 
za účelem zřízení kanceláře pro realizaci “zakázky na poskytování asistence” v rámci náplně 
činnosti nájemce, 
na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 31.10.2014, 
za nájemné v celkové výši 4.450,- Kč/rok + DPH za věci movité, a to: 
- za místnost ve výši 250,- Kč/m2 podlahové plochy/rok, tj. 4.350,- Kč/rok 
- za věci movité ve výši 100,- Kč/rok + DPH v zákonné výši  
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a jednorázovou částku v celkové výši 3.771,- Kč za dodávku služeb s nájmem spojené 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

 

  
 

RM_M 6 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10433/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí investiční dotace ve výši 5 647 tis. Kč městskému obvodu Polanka 
nad Odrou na akci Stavební úpravy sportovišť na ul. Molákova 

b) o poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč městskému obvodu Plesná na akci Komunikace ul. 
Na Milířích 

c) o poskytnutí investiční dotace ve výši 13 515 tis. Kč městskému obvodu Poruba na akci 
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba 

d) o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 450 tis. Kč městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky na akci Rekonstrukce zahrady MŠ Generála Janka v Ostravě 

 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
  na § 6409, pol. 5364, ÚZ 38588505, ORJ 120 o 18 tis. Kč 

- investiční transfery obcím 
  na § 6399, pol. 6341, ÚZ 8113, ORJ 120, org.  5 o 13 515 tis. Kč 
                                                              org. 10 o 2 450 tis. Kč 
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                                                              org. 20 o 5 647 tis. Kč 
                                                              org. 24 o   430 tis. Kč 
   

- neinvestiční transfery obcím 
  na § 6399, pol. 5321, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 24 o 370 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 
  na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230  o 7 137 tis. Kč 
  na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 10 o 2 450 tis. Kč 
  na § 6399, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 5 o 12 825 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
  na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 18 tis. Kč  

Městský obvod Poruba 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí 
  na pol. 4221, ÚZ 8113 o 13 515 tis. Kč                 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6875 - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. Sekaniny 1804 
  na § 3113, pol. 6XXX, ÚZ 8113 o 13 515 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí 
  na pol. 4221, ÚZ 8113 o 2 450 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6868 - Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka 
  na § 3111, pol. 6XXX, ÚZ 8113 o 2 450 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 
- zvýší přijaté investiční transfery od obcí 
  na pol. 4221, ÚZ 8113 o 5 647 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8751 - Stavební úpravy sportovišť na ul. Molákova 
  na § XXXX, pol. 6XXX, ÚZ 8113 o 5 647 tis. Kč 
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Městský obvod Plesná 
- zvýší přijaté neinvestiční transfery od obcí 
  na pol. 4121, ÚZ 8113 o 370 tis. Kč 

- zvýší přijaté investiční transfery od obcí 
  na pol. 4221, ÚZ 8113 o 430 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu komunikací 
  na § 2212, pol. 5XXX, ÚZ 8113 o 370 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3929 - Komunikace ul. Na Milířích 
  na § 2212, pol. 6XXX, ÚZ 8113 o 430 tis. Kč  

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválená rozpočtová opatření 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Neinvestiční účelový příspěvek pro Středisko volného času, Ostrava - 
Zábřeh, p.o. - havarijní stav komínů 
  
Usnesení číslo: 10434/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava -
Zábřeh, příspěvková organizace, IČO: 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823, Ostrava -
 Zábřeh, ve výši 85.680,- Kč na krytí nákladů spojených s opravou havarijního stavu komínů 
na budově střediska na ul. Gurťjevova 8 v Ostravě - Zábřehu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují  
neinvestiční příspěvky 
na § 3149, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 2003, ORJ 140, o 86 tis. Kč 
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- snižuje 
rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,                                 o 86 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele 
- zvýšení neinvestičního příspěvku 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.      o 86 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2014
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 4 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na Sanaci havarijního stavu 
dna neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v Ostravě-Porubě 
(severní strana) 
  
Usnesení číslo: 10435/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové   dotace ve výši 5 300 000,-  Kč na Sanaci 
havarijního stavu dna neplaveckého bazénu v areálu Letního koupaliště v Ostravě-Porubě 
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(severní strana) společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČO 25385691 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., dle bodu 1) 
tohoto usnesení a přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 300 tis. Kč 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262, ORJ 161 o 5 300 tis. Kč 

  
4) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 
 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.09.2014
 vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 1 
Informace o postupu plnění usnesení z 33. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 25.6.2014 
  
Usnesení číslo: 10436/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s postupem plnění usnesení z 33. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.6.2014, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a 
další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s 
nosičem dat s biometrickými údaji 
  
Usnesení číslo: 10437/RMm1014/49 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování 
dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, se sídlem 
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, IČ 00001279 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
 

  
 

  
 
 


