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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.02.2017  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05759/RM1418/84 RM_M 0 Schválení programu 84.schůze rady města konané 

dne 21.02.2017 

35 

05760/RM1418/84 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

05761/RM1418/84 RM_M 22 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc leden 2017 

25 

05762/RM1418/84 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Zajištění kreditů elektronických 

čipových karet”, poř. č. 24/2017 

25 

05763/RM1418/84 RM_M 23 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Španělska (Bilbao) ve dnech 

02.-06.03.2017 

01 

05764/RM1418/84 RM_M 24 Informativní zpráva o programu oslav 750. výročí 

první písemné zmínky o městě Ostravě 

01 

05765/RM1418/84 RM_M 1 Zveřejňování smluv 28 

05766/RM1418/84 RM_M 37 Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 28 

05767/RM1418/84 RM_M 41 Návrh změny stanov a navržení členů 

představenstva společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

28 

05768/RM1418/84 RM_M 56 Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Odvolání 

a jmenování člena komise sociální, zdravotní a pro 

rovné příležitosti. 

28 

05769/RM1418/84 RM_M 34 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 

veletrhu MIPIM 2017 

38 

05770/RM1418/84 RM_M 35 Podnět - investiční záměr na veletrh investičních 

příležitostí MIPIM 

38 

05771/RM1418/84 RM_M 36 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve 

výši 242 tis. Kč právnické osobě Středisko 

volného času, Ostrava-Zábřeh, přísp. org. 

38 

05772/RM1418/84 RM_M 53 Akční plán Strategického plánu rozvoje 

statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 

38 

05773/RM1418/84 RM_M 54 Návrh na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy a rozhodnutí o postupu projektu 

“Rozšíření VTP Ostrava I. etapa” 

89 

05774/RM1418/84 RM_M 38 2. etapa transformace organizace Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace – změny v 

připravovaných projektech vč. rozšíření etapy o 

transformaci Domova Jandova 

86 

05775/RM1418/84 RM_M 51 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu některých úkolů řídicího orgánu 

zprostředkujícím subjektem v rámci implementace 

OP PIK 2014-2020 

21 
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05776/RM1418/84 RM_M 52 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o 

výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci 

implementace OP VVV období 2014-2020 

21 

05777/RM1418/84 RM_M 3 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v roce 

2016 

86 

05778/RM1418/84 RM_M 39 Generel oprav, rekonstrukce a modernizace 

Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace do roku 2030 

86 

05779/RM1418/84 RM_M 40 Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. 

dle přílohy č. 1 a č. 2 a investičním odborem 

Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich 

financování z rozpočtu statutárního města Ostrava 

- z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 

40 

05780/RM1418/84 RM_M 48 Návrh na pověření ředitelky Dětského centra 

Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 

70631956, k zastupování zřizovatele 

86 

05781/RM1418/84 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

05782/RM1418/84 RM_M 21 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, 

IČO70631956 

40 

05783/RM1418/84 RM_M 49 Odstoupení od projektu “Plán transformace 

Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003858 

40 

05784/RM1418/84 RM_M 2 Plány činností příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2017 

42 

05785/RM1418/84 RM_M 9 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2017 

42 

05786/RM1418/84 RM_M 33 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

vzdělávání a talentmanagement v oblasti 

technických a přírodních věd na území SMO pro 

rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 

60 

05787/RM1418/84 RM_M 47 Schválení dokumentu Strategický plán města 

Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 

91 

05788/RM1418/84 RM_M 10 Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, 

kterým zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření 

Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s 

ČR-ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k 

08 
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nemovité věci a o zřízení věcného práva s 

ČR-ÚZSVM 

05789/RM1418/84 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a 

zpevněné plochy do části pozemku v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými 

osobami. 

08 

05790/RM1418/84 RM_M 12 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti, dodatku ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

05791/RM1418/84 RM_M 13 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na 

záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

08 

05792/RM1418/84 RM_M 14 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh 

darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Moravskoslezskému kraji 

08 

05793/RM1418/84 RM_M 15 Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. 

ú. Hošťálkovice, část pozemku v k. ú. Krásné 

Pole, návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05794/RM1418/84 RM_M 16 Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. 

08 

05795/RM1418/84 RM_M 17 Návrh na zrušení usnesení č. 04927/RM1418/71 

ze dne 11.10.2016, návrh na uzavření dohody o 

skončení nájmu a návrh na uzavření smlouvy o 

nájmu prostoru sloužícímu podnikání (k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

05796/RM1418/84 RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostoru sloužícího podnikání (ul. Zámecká 

10) a informace o provedeném technickém 

zhodnocení nemovité věci v k. ú. Radvanice 

08 

05797/RM1418/84 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostoru sloužícího podnikání (k.ú. 

Moravská Ostrava) 

08 

05798/RM1418/84 RM_M 25 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku parc. č. 922/4 v k. ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

08 

05799/RM1418/84 RM_M 26 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 

2 bytů zvláštního určení bezbariérového 

charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les. 

08 

05800/RM1418/84 RM_M 30 Návrh na založení společnosti s ručením 

omezeným 

28 

05801/RM1418/84 RM_M 27 Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 

1241/2014/OI/LPO 

05 
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05802/RM1418/84 RM_M 28 Návrh Dodatku č.1 k Realizační smlouvě č. 

2640/2012/LPO ze dne 19.12.2012 na provedení 

stavebních prací při sanaci ekologických škod - 

Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského 

hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní 

činnosti z minulosti a příprava území pro 

volnočasové aktivity. 

05 

05803/RM1418/84 RM_M 29 Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu na 

zpracování projektových dokumentací pro akci 

“Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” 

05 

05804/RM1418/84 RM_M 31 Návrh na uzavření objednávky na vyhotovení 

pasportu Frýdlantských mostů v k.ú. Moravská 

Ostrava. 

05 

05805/RM1418/84 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Osvětlení přechodů pro chodce 

na ul. 28. října a 1. máje”, poř. č. 10/2017 

5 

05806/RM1418/84 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu v areálu 

MNO (DPS+AD)”, poř. č. 263/2017 

05 

05807/RM1418/84 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zajištění výkonu funkce technického 

dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci 

“Oprava vodovodu ul. Chocholouškova - 

Foerstrova, Rekonstrukce ulice Foerstrova” 

05 

05808/RM1418/84 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování jednostupňové projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby včetně inženýrské činnosti pro akci 

“Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, 

Ostrava” 

05 

05809/RM1418/84 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

- “Návrh na rozšíření komunikace na ul. Horní v 

místě příjezdu k terminálu Dubina(PD+IČ)” 

05 

05810/RM1418/84 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ul. 

Světlovská (PD+AD)”, poř. č. 7/2017 

05 

05811/RM1418/84 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice 

Michálkovice - Ostrava”, poř. č. 28/2017 

05 

05812/RM1418/84 RM_M 6 Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

“Územní studie - 01/2017” 

89 

05813/RM1418/84 RM_M 32 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

05814/RM1418/84 RM_M 46 Dodatek č. 8 ke smlouvě o komplexní podpoře 

aplikačních programových produktů a rozvoji 

systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO 

83 
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05815/RM1418/84 RM_M 55 Návrh stanoviska ke znaleckému posudku č. 

197/16 ve věci sanace zemin lokality Laguny 

Ostramo 

80 

05816/RM1418/84 RM_M 43 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a 

činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO 

za rok 2016 - časový harmonogram a složení 

hodnotících komisí 

07 

05817/RM1418/84 RM_M 44 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

05818/RM1418/84 RM_M 45 Změna dotace na zeleň z účelové dotace na 

neúčelovou 

07 

05819/RM1418/84 RM_M 7 Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU 

na vypravení 2 mimořádných vlaků po 

Ostravsko-Karvinském revíru 

09 

05820/RM1418/84 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí půjčky zaměstnanci 

zařazeného do magistrátu města Ostravy a do 

organizačních složek zřízených městem dle 

Statutu Sociálního fondu SMO 

22 

05821/RM1418/84 RM_M 4 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

05822/RM1418/84 RM_M 5 Návrh na uzavření “Dohody o uznání dluhu a 

způsobu jeho úhrady” 

84 

05823/RM1418/84 RM_M 8 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích parc. č. 

1621 a parc. č. 1622 v k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 

84 

05824/RM1418/84 RM_M 42 Návrh na výpověď smlouvy 84 

05825/RM1418/84 RM_VZ 3 Provádění kontrolní činnosti na stávajících 

rozvodech plynovodů a přípojek v areálu bývalé 

nemocnice Zábřeh - Syllabova. 

84 

05826/RM1418/84 RM_VZ 9 Přístup do právního informačního systému 

Beck-online na období od 03/2017 do 02/2018 

84 

05827/RM1418/84 RM_VZ 12 Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - 

Mariánských Horách 

84 

05828/RM1418/84 RM_VZ 14 Návrh Smlouvy o prodeji zboží a poskytování 

služeb společností Vodafone Czech Republic a.s. 

na období od 1.3.2017 do 31.12.2017 a podání 

žádosti o zrušení služby poskytované společností 

O2 Czech Republic a.s. 

84 

05829/RM1418/84 RM_VZ 11 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

prodloužení sběrače B do Radvanic”, poř. č. 

17/2016 

5 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Sadová úprava kruhového 

objezdu”, poř. č. 4/2017 

84 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 7/72  

  RM_M 50 Pokračování přípravy projektu Městská lanová 

dráha v Ostravě 

38 

  
 
RM_M 0 
Schválení programu 84. schůze rady města konané dne 21.02.2017 
  
Usnesení číslo: 05759/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 84. schůze rady města konané dne 21.02.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05760/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem           
Čs. Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2017 společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
představenstvu společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Kollár, T: 30.06.2018 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 22 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2017 
  
Usnesení číslo: 05761/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Zajištění kreditů elektronických čipových karet”, poř. 
č. 24/2017 
  
Usnesení číslo: 05762/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na nákup kreditů na nabití elektronických čipových 

karet, na jejichž základě budou zaměstnancům Městské policie Ostrava poskytovány služby 

sloužící k rekondici a rehabilitaci, se společností: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

Sídlo: Čkalovova 6144/20,  708 00 Ostrava - Poruba 
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rada města 

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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IČO: 25385691 

za cenu nejvýše přípustnou 825.000,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 23 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Španělska (Bilbao) ve dnech 
02.-06.03.2017 
  
Usnesení číslo: 05763/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Španělska (Bilbao) ve dnech 02.-06.03.2017 za účelem doprovodu orchestru a pracovních 

jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 28.03.2017 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 24 
Informativní zpráva o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky 
o městě Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05764/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00497/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit ZMO zprávu o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 01.03.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 1 
Zveřejňování smluv 
  
Usnesení číslo: 05765/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 0870/RM1418/15 ze dne 24.3.2015, kterým rozhodla nad rámec povinností 

stanovených platnými právními předpisy zveřejňovat smlouvy uzavřené statutárním městem 

Ostrava včetně objednávek vystavených statutárním městem Ostrava na internetovém profilu 

statutárního města Ostravy, a to na základě doporučení komise pro otevřenou radnici a rozvoj 

samosprávy a s ohledem na novou právní úpravu zveřejňování smluv 

  

 
RM_M 37 
Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 
  
Usnesení číslo: 05766/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu Jednacího řádu rady města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od 

22.2.2017 

  

 
RM_M 41 
Návrh změny stanov a navržení členů představenstva společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 05767/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00561/17 
  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. podle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou s účinností ode dne 1. 4. 2017 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. s účinností 

ode dne 1. 4. 2017 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

............................. 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodů 1), 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 56 
Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společností VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Odvolání a jmenování člena komise sociální, zdravotní a pro rovné 
příležitosti 
  
Usnesení číslo: 05768/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci XXXXXXXXX XXXXXXXX z funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. místo osoby 

uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXX X XXXX XXXX 

  

3) bere na vědomí 

  
rezignaci XXXXXXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXX XXX,  z funkce 

člena dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce člena dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. místo osob uvedených v bodu 3) tohoto usnesení 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX 

  

5) odvolává 

  
z funkce člena komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX 

  

6) jmenuje 

  
do funkce člena komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti místo osoby uvedené v bodu 

5) tohoto usnesení 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit body 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 34 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 
  
Usnesení číslo: 05769/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Asociace developerů, z.s. 

se sídlem Praha 1, Haštalská 27, PSČ 110 00, IČO 04572696 

dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

Technologický park Brno, a.s. 

se sídlem Brno, Purkyňova 646/107, PSČ 612 00, IČO 48532215 

dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

Prague CBD, s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, IČO 04723082 

dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

PointPark Properties s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČO 28215061 

dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

CENTRAL GROUP a.s. 

se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, IČO 24227757 

dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu  

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

RESIDOMO, s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, IČO 05253268 

dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

AFI EUROPE Czech Republic s.r.o. 

se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, IČO 25667441 

dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

CRESTYL real estate, s.r.o. 

se sídlem Praha 8, Voctářova 2449/5, PSČ 180 00, IČO 25053175 

dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

Unibail-Rodamco Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 1 - Staré město, Na příkopě 388/1, PSČ 110 00, IČO 43873464 

dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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10) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

CTP Invest, spol. s.r.o. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO 26166453 

dle příloh č. 1 a č. 4 předloženého materiálu 

  

11) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 mezi 

statutárním městem Ostrava a společnostmi: 

Intrasoft s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, IČO 27389847 

a společností 

Zenova Services s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, IČO 25051865 

dle příloh č. 1 a č. 5 předloženého materiálu 

  

12) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

Arch.Design s.r.o. 

se sídlem Brno, Sochorova 23, PSČ 616 00, IČO 25764314 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

13) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

New Karolina Office Development, a.s. 

se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, IČO 27959996 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

14) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

MANGHI Czech Republic s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Pařížská 68/9, PSČ 110 00, IČO 27088766 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

15) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

16) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00, IČO 24162019 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

17) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

Kinstellar, s.r.o, advokátní kancelář 

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/19, PSČ 110 00, IČO 26423782 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

18) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

Bogle Architects s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Revoluční 1502/30, PSČ 110 00 Praha 1, IČO 24818321 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

19) rozhodla 

  
o přijetí objednávky a uzavření smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 

2017 mezi statutárním městem Ostrava a  společností: 

KPMG Česká republika, s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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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se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO 00553215 

dle přílohy č. 13 předloženého materiálu  

  

20) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodů 1) - 19) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 35 
Podnět - investiční záměr na veletrh investičních příležitostí MIPIM 
  
Usnesení číslo: 05770/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podnět dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 242 tis. Kč 
právnické osobě Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, přísp. org. 
  
Usnesení číslo: 05771/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05661/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 242 000,- Kč právnické osobě Středisko volného 

času, příspěvková organizace, IČO 75080516, se sídlem  Gurťjevova 1823/8, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, na přípravu projektu “Integrace handicapovaných a učeben pro řemeslné            



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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a technické obory” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží 

účelová rezerva ORJ 300 

- na § 3636, ÚZ 3636, pol. 5901                                         o         242 tis. Kč 

zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3149, pol. 6351, ÚZ 3636, ORJ 300 org. 82                   o      242 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele právnické osobě Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, přísp. 

org., IČO 75080516, a to: 

zvýšení investičního příspěvku                                                 o       242 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle            

bodu 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na 
léta 2017-2023 
  
Usnesení číslo: 05772/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00566/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Akčního plánu Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 

2017-2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 54 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy a rozhodnutí                
o postupu projektu “Rozšíření VTP Ostrava I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05773/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Ostravy dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o přerušení přípravy a realizace projektu “ Rozšíření areálu VTP Ostrava I. 

etapa” 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení  
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 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 01.03.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 38 
2. etapa transformace organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace – změny             
v připravovaných projektech vč. rozšíření etapy o transformaci Domova 
Jandova 
  
Usnesení číslo: 05774/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 04718/RM1418/68 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změny ve 2. etapě transformace organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace a zahájení přípravy projektu Transformace 

Domova Barevný svět III. a Domova Jandova dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu 

Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.05.2017 

 ředitel organizace 

  
3) rozhodla 

  
 o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 097 tis. Kč  

organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové 

organizaci, IČO 70631808, z toho na: zpracování žádosti a studie proveditelnosti 242 tis. Kč, 

vytvoření projektové dokumentace 605 tis. Kč, náklady spojené se zajištěním odnětí pozemku 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 23/72  

z půdního fondu 250 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

ostatní kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, úz. 1080, ORJ 230                                                    o 1 097 tis. Kč 

-zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

 na § 4357, pol. 6351,   úz.1080, org.43,   ORJ 180                                    o 1 097 tis. Kč 

   

b) úpravu závazného ukazatele  Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, p.o. a to zvýšení investičního příspěvku o 1 097 tis. Kč na základě Smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za výkon  č. 02785/2015/SOC, a dodatku                      

č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC dle předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření a úpravu závazného ukazatele dle bodu  4 a) a bodu  

4 b) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů 
řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP 
PIK 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 05775/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 00173/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 

zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 s Českou republikou - Ministerstvem průmyslu            

a obchodu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 22.02.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti 
zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu 
v rámci implementace OP VVV období 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 05776/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03005/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu                

a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 - 2020 s Českou republikou - Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČO 00022985 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 22.02.2017 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 3 
Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 05777/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v roce 

2016 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu na rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava v roce 2016 na vědomí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace do roku 2030 
  
Usnesení číslo: 05778/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00520/17 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové  organizace do roku 2030 dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit generel oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové  organizace do roku 2030 dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 40 
Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. dle přílohy č. 1 a č. 2    
a investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich 
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05779/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
40 

  
k materiálu č. BJ1418 00521/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. (dle přílohy č. 1 a č. 2) a to: 

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu ORL III 

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS 

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci pavilonu E2 

b) schválit realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy 

č. 3) a to: 

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v 

areálu MNO 

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad oddělení zásobování 

- Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO 
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- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP  a nové chráněné únikové cesty v 

pavilonu H1 a H2 

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y 

- Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO 

c) schválit financování akcí dle bodu a) a bodu b) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj 

městské nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí: 

-  investičního příspěvku v celkové výši 14.466 tis. Kč z toho na realizaci akcí takto: 

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 ve výši 7.312 tis. Kč 

- Vzduchotechnické zařízení operačního sálu ORL III ve výši 2.733 tis. Kč 

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS ve výši 3.816 tis. Kč 

- Vypracování investičního záměru pro modernizaci pavilonu E2 ve výši 605 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

-  účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 1.844 tis. Kč z toho na realizaci akcí 

takto: 

- Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 ve výši 997 tis. Kč 

- Stavební úpravy 3.NP budovy LPS ve výši 847 tis. Kč 
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dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 

75.955 tis. Kč na realizaci akcí takto: 

- Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v 

areálu MNO ve výši 12.820 tis. Kč (ORG 6208) 

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad / sklad oddělení zásobování ve výši 12.500 tis. 

Kč  (ORG 6209) 

- Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO ve výši 26.000 

tis. Kč  (ORG 6210) 

- Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP  a nové chráněné únikové cesty v 

pavilonu H1 a H2 ve výši 19.726 tis. Kč  (ORG 6211) 

- Výstavba pavilonu X a pavilonu Y ve výši 4.038 tis. Kč  (ORG 6212) 

- Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO ve výši 871 tis. Kč  (ORG 6207) 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj MNO 

- na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                         o 92.265 tis. Kč 

- zvýší 
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- investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                      o 14.466 tis. Kč 

- zvýší 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                      o 1.844 tis. Kč 

- zvýší 

- kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6208, ORJ 230                                        o 12.820 tis. 

Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6209, ORJ 230                                        o 12.500 tis. 

Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6210, ORJ 230                                        o 26.000 tis. 

Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6211, ORJ 230                                        o 19.726 tis. 

Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6212, ORJ 230                                        o 4.038 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6207, ORJ 230                                        o 871 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, a to: 
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- zvýšení investičního příspěvku                                                                       o 14.466 tis. Kč 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                                  o 1.844 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 48 
Návrh na pověření ředitelky Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh,          
IČO 70631956, k zastupování zřizovatele 
  
Usnesení číslo: 05780/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05408/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 2) svého usnesení č. 05408/RM1418/78 ze dne 13.12.2016 takto: 

”2) pověřuje s účinností od 22.2.2017 Mgr. Janu Schikorovou ředitelku Dětského centra 

Domeček, příspěvková organizace (dále jen DCD), se sídlem Jedličkova 1025/5,                 

700 44  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, k podání žádosti a zastupování zřizovatele ve všech 

úkonech správního řízení ve věci státního příspěvku zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc DCD a k plnění povinností uvedených v § 42 k odst. 1 a 2 a § 42n zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň je oprávněna            

k jejich podpisům.” 

  

 
RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,              
IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 05781/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
40 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 31/72  

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

finančních i věcných darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.02.2017 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 21 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO70631956 
  
Usnesení číslo: 05782/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 v celkové pořizovací 

hodnotě 24 900,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
Členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu : 

předseda : Vítězslav Boháč - technik DCD 

členové :    Hana Matýsková - referent evidence majetku DCD 
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                   Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise vyhotovit zápis o likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 24.03.2017 

 technik DCD 

  
 

RM_M 49 
Odstoupení od projektu “Plán transformace Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003858 
  
Usnesení číslo: 05783/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 02277/RM1418/33 
k usnesení č. 04247/RM1418/63 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
odstoupení od  realizace  projektu „Plán transformace Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace“  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003858, spolufinancovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, 

realizovaného Dětským centrem Domeček, příspěvková organizace 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 

provedení úkonů spojených s ukončením projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Schikorová, T: 28.02.2017 

 ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 

  
 

RM_M 2 
Plány činností příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05784/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2017 dle příloh č. 1 - 8 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 9 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 05785/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2017 dle příloh č. 1 - 4 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti 
technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 

(zn.předkl.) 
60 
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Usnesení číslo: 05786/RM1418/84 
  
k materiálu č. BJ1418 00294/17 
k usnesení č. 1393/ZM1418/21 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o  poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu v celkové výši  32 863 tis. Kč 

b) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu, z důvodů které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny             

v předloženém materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání                       

a talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 

1) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům 

dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                    o 32.863 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.075 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o 13.677 tis. Kč 
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na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   1.420 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   9.470 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.265 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      301 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.000 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      130 tis. Kč 

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   2.525 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

01.03.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
a) o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017               

a              1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 

organizacím zřizovaným statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 5 

předloženého materiálu v celkové výši 6 837 tis. Kč 

b) o neposkytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017            

a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

zřizovaným statutárním městem a městskými obvodu dle Přílohy č. 6, z důvodu které jsou ve 

vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu  

  

6) rozhodla 

  
a) o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 

a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím dle 

bodu 5) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 5 a Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

b) o zaslání Sdělení o neposkytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2017 a 1. čtvrtletí 2018 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým organizacím 

dle bodu 5) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 6 a Přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  6.837  tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o   4.562 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 81, ORJ 140                            o   1.000 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140                            o      425 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 84, ORJ 140                           o      500 tis. Kč 

investiční příspěvky 

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140                                           o      200 tis. Kč       

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORG 83, ORJ 140                            o      150 tis. Kč 

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, p.o.                 o   1.000 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, p.o.                                                   o      425 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, p.o.                             o      500 tis. Kč 

zvýšení investičního příspěvku 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, p.o.                                                   o      150 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Schválení dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na 
období 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 05787/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00555/17 
k usnesení č. 0700/ZM1418/10 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025  dle bodu 1) ke 

schválení zastupitelstvu města na jeho jednání 1.3.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, kterým zastupitelstvo 
města rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva           
s ČR-ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva           
s ČR-ÚZSVM 
  
Usnesení číslo: 05788/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00554/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit své usnesení č. 0412/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, kterým rozhodlo o uzavření Smlouvy 

o bezúplatném  převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva         

č. UZSVM/O/7602/2015-HMSO k níže uvedeným nemovitým věcem, a to: 

- k pozemku parc. č. 1593/4 

- k pozemku parc. č. 1593/13 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
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s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o bezúplatném  převodu vlastnického práva k nemovité věci a 

o zřízení věcného práva  č. UZSVM/O/9576/2016-HMSO, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, k níže uvedeným nemovitým věcem, a to: 

- k pozemku parc. č. 1593/4 

- k pozemku parc. č. 1593/13 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy do 
části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 05789/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná 

půda v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1899/14 v k.ú. 
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Hrabová, obec Ostrava, pro: 

XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu UNO CITY - parc. č. 1899/14, kat. ú. Hrabová” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 

 - zřízení, provozování a udržby vodovodní přípojky  včetně vodoměrné šachty v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1899/42 - orná půda 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1899/14 v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 

parc.č. 1899/42, orná půda o výměře 285 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná) 

s 

XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a 

XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a zpevněné plochy pro 

přístup a příjezd k pozemku parc.č. 1899/14 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava v rámci realizace 

stavby “Novostavba rodinného domu UNO CITY - parc.č. 1899/14, kat.ú. Hrabová”,             
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za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 25 650,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději do 31. 

12. 2017, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv o zřízení služebnosti, 
dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05790/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 959 v k. ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice, 

k pozemku 

parc. č. 2222/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a k částem pozemků 

parc. č. 2221/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 2221/17 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2222/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXX XXXXXec, bydliště XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXice, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti   
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ev. č. 1036/2015/MJ ze dne 16. 3. 2015 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXX XXXný, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXnice 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodního řadu DN 100 k pozemku: 

parc. č. 849/84 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXová, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXce, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemku: 

parc. č. 1332/1 – ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 13 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05791/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00556/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Dubina          

u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu 

Ostrava-Jih, a to pozemky: 

- parc.č. 71/196 

- parc.č. 71/197 

- parc.č. 71/198, včetně stavby hřiště 

- parc.č. 71/199, včetně součástí 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo 28. října 117, 702 18 Ostrava 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská 

Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 404/3 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh darovat pozemky v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 05792/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00552/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a 

to: 

parc. č. 3621/16 

parc. č. 3746/4 

parc. č. 3746/7 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

za nájemné ve výši 70,-Kč/m2/rok, tj. 23.450,-Kč ročně 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3621/16 

parc. č. 3746/4 

parc. č. 3746/7 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 
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a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Hošťálkovice, část 
pozemku v k. ú. Krásné Pole, návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05793/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1258/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 1258/7 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 1258/11 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 1258/21 - zastavěná plocha a nádvoří 

- parc. č. 1317/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, s tím, že           

si vyhrazuje právo pronajmout předmětné pozemky jednotlivě více zájemcům a zároveň       

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2256/8 - orná půda o výměře 7 m2 v k. ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

3) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05794/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc.č. 754, 

zahrada v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. Bártova) 

  

 
RM_M 17 
Návrh na zrušení usnesení č. 04927/RM1418/71 ze dne 11.10.2016, návrh 
na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření smlouvy     
o nájmu prostoru sloužícímu podnikání (k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05795/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 04927/RM1418/71 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení usnesení rady města č. 04927/RM1418/71 ze dne 11. 10. 2016, kterým rada města 

rozhodla v bodě 1) o uzavření dohody o skončení nájmu s Družstvem lékařů Diagnostického 

centra a v bodě 2) o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s Družstvem 

lékařů Diagnostického centra 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu” 

arch. č. 02355/1998/MJ ze dne 30. 10. 1998, ve znění dodatků č. 1 - 9, uzavřenou s právnickou 

osobou 

Družstvo lékařů Diagnostického centra, IČO: 25374273 

se sídlem: Sokolská třída 1925/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

jejímž předmětem je pronájem nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1925, a movitých 
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věcí 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s 

právnickou osobou 

Družstvo lékařů Diagnostického centra, IČO: 25374273 

se sídlem: Sokolská třída 1925/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

jejímž předmětem je pronájem části nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

to pozemku parc. č. 892/5, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1925, prostory 

v: 

1. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 1 předloženého návrhu smlouvy 

2. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 2 předloženého návrhu smlouvy 

3. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 3 předloženého návrhu smlouvy 

4. nadzemním podlaží dle přesné specifikace v příloze č. 4 předloženého návrhu smlouvy 

a movitých věcí, blíže specifikovaných v příloze č. 5 předloženého návrhu smlouvy, 

za účelem poskytování zdravotní péče občanům, na dobu neurčitou, za celkové nájemné ve 

výši  2.686.856,40 Kč/rok + DPH v zákonné výši za movité věci, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání (ul. Zámecká 10) a informace o provedeném technickém 
zhodnocení nemovité věci v k. ú. Radvanice 
  
Usnesení číslo: 05796/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o  uzavření dodatku č. 1 ke “Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání” ev. č. 0935/2014/MJ ze dne 1. 4. 2014, s fyzickou podnikající osobou 

Jan Rádl, 

se sídlem: Maroldova 3005/10, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 76585492 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
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 
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ze dne 8. 9. 2009, ve znění dodatku č. 1 a 2, 

že provedla technické zhodnocení nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to stavby 

bez čp/če, jiná stavba (čistička vody), která je součástí pozemku parc. č. 818/14 zast. plocha     

a nádvoří, s náklady ve výši 1.034.870,74 Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 05797/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o  uzavření dodatku č. 1 ke “Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání” ev. č. 1696/2015/MJ ze dne 11. 6. 2015, s fyzickou podnikající osobou 

Adéla Philippová, 

se sídlem: Hrušovská 287/10, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 75969351 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 922/4          
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05798/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 924/4 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

s Danielem Žitníkem, se sídlem Lelkova 796/22,721 00, Ostrava - Svinov, IČO 229 85 417 

za účelem provozování oboustranného reklamního zařízení 

za nájemné ve výši 30.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši 
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na dobu určitou, a to ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do 31. 12. 2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 2 bytů zvláštního 
určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05799/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít “Nájemní smlouvu s dohodou o skončení nájmu bytu”  s 

žadatelkou 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu neurčitou od 15.3.2017  

za měsíční nájemné v celkové  výši 2.950,-Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít “Nájemní smlouvu s dohodu o skončení nájmu bytu” s 

žadatelem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

na dobu určitou od 1.4.2017 do 31.12.2019, 

za měsíční nájemné v celkové  výši 2 828 Kč, 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na založení společnosti s ručením omezeným 
  
Usnesení číslo: 05800/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00557/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o založení společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., jejímž jediným 

zakladatelem a jediným společníkem bude statutární město Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zakladatelskou listinu společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou,  a to včetně: 

a) peněžitého vkladu statutárního města Ostrava ve výši 5.000.000 Kč 

b) prvního jednatele: 

Antonín Bína, datum narození: XXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

c) prvních členů dozorčí rady: 

Pavel Król, datum narození: XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XXX XX 

    ... 
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    ... 

    ... 

    ... 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

Z v y š u j í kapitálové výdaje na § 6171, pol. 6202, ORJ 125 o 5 000 tis.Kč 

S n i ž u j e rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
Mgr. Radimu Babincovi, náměstkovi primátora a JUDr. Lukáši Semerákovi, členu rady města 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 27 
Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 05801/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0649/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 
k usnesení č. 2395/ZM1014/31 ze dne 2.4.2014 
k usnesení č. 0349/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 1241/2014/OI/LPO “Kanalizace 

Petřkovice II. a III. etapa” se zhotovitelem: 
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sdružením s názvem “STASPO-HYDROSPOR - Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa” 

jehož účastnici jsou: 

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 71600  Ostrava - Radvanice, IČO: 41035704 

a 

HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČO: 47666374 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 28 
Návrh Dodatku č.1 k Realizační smlouvě č. 2640/2012/LPO ze dne 
19.12.2012 na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod 
- Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti     
s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro 
volnočasové aktivity 
  
Usnesení číslo: 05802/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 k Realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci 

ekologických škod - Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti        

s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity   

č. 2640/2012/LPO ze dne 19.12.2012 mezi: 

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, 

IČO: 00006947 
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a 

Statutární město Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a 

AWT Rekultivace a.s. se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá,           

IČO: 47676175 

a 

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,                

IČO: 25890981 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu na zpracování 
projektových dokumentací pro akci “Sportovní areál U Cementárny - II. 
etapa” 
  
Usnesení číslo: 05803/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností PPS Kania s.r.o. založeného 

Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 9.12.2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 8.10.2015 a dodatku č. 2 ze dne 15.7.2016, na zpracování projektových 

dokumentací, plánu BOZP a výkon inženýrské činnosti a  autorského dozoru na akci 

“Sportovní areál U Cementárny - II. etapa” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření objednávky na vyhotovení pasportu Frýdlantských 
mostů v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05804/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vystavit objednávku na zhotovitele pasportu Frýdlanstských mostů v k. ů. Moravská Ostrava - 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 
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Ostrava, IČ 427 67 377, DIČ CZ42767377, za cenu 108 537 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Osvětlení přechodů pro chodce na ul. 28. října        
a 1. máje”, poř. č. 10/2017 
  
Usnesení číslo: 05805/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Osvětlení chodeckých přechodů na ul. 28. října a 1. máje” v městských obvodech Nová Ves, 

Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Švermova 806/96, 709 00 Ostrava, Mar. Hory 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 833.666,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu v areálu MNO (DPS+AD)”, poř. č. 
263/2017 
  
Usnesení číslo: 05806/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace a výkon 

autorského dozoru po dobu realizace stavby „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice 

Ostrava“ v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o.       

Sídlo: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 
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za cenu nejvýše přípustnou 780.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy   
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zajištění výkonu funkce technického dozoru 
stavebníka a koordinátora BOZP pro akci “Oprava vodovodu           
ul. Chocholouškova - Foerstrova, Rekonstrukce ulice Foerstrova” 
  
Usnesení číslo: 05807/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění výkonu funkce technického 

dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci “Oprava vodovodu ul. Chocholouškova - 

Foerstrova, Rekonstrukce ulice Foerstrova” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 

8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

Hi - 2 ing, s.r.o., 28. října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 01535927 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování jednostupňové projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně 
inženýrské činnosti pro akci “Rekonstrukce a prodloužení ulice 
Thomayerova, Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05808/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně 

inženýrské činnosti pro akci “Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava” mezi 
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Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a zhotovitelem: 

UNIVES spol. s r.o., Pod Brentovou 555/6, 150 00 Praha 5, IČ: 45310165 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - “Návrh na rozšíření 
komunikace na ul. Horní v místě příjezdu k terminálu Dubina (PD+IČ)” 
  
Usnesení číslo: 05809/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “smlouvy o dílo a smlouvy  příkazní” se 

společností SHB, akciová společnost se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 

25324365 za účelem zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské 

činnosti, tj. vyřízení stavebního povolení a to za cenu nejvýše přípustnou 97 000,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ul. Světlovská (PD+AD)”, poř. 
č. 7/2017 
  
Usnesení číslo: 05810/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby a na výkon autorského dozoru, to vše pro stavbu “Dostavba kanalizace v ul. 

Světlovská” v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se 

společností:    

HGE, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Petřkovice, ul. Do Špice č.p.749, č.or.10, PSČ 725 29 

IČO: 61947121 
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za cenu nejvýše přípustnou 628.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava”, poř.             
č. 28/2017 
  
Usnesení číslo: 05811/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00559/17 
  
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 “Hasičská 

zbrojnice Michálkovice - Ostrava” v k. ú . Michálkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu, za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 

města a vydání Registrace akce poskytovatelem dotace 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek  a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
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4. Ing. Marie Dvořáková - odbor strategického rozvoje 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM                         

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Marie Obroučková - odbor strategického rozvoje 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Hasičská zbrojnice Michálkovice - 

Ostrava” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2017 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 6 
Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt “Územní studie - 01/2017” 
  
Usnesení číslo: 05812/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Územní studie - 01/2017” ke 

spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3 

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

  

2) schvaluje 

  
nositele projektu dle bodu 1) tohoto usnesení útvar hlavního architekta a stavebního řádu, který 

zajišťuje přípravu a realizaci tohoto projektu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

předložit žádost o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 

s podmínkami výzvy č. 9. “Územní studie” v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 32 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05813/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 05692/RM1418/82 
  
Rada města 

  
1) vydává 
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předchozí souhlas k nabytí 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 

  

 
RM_M 46 
Dodatek č. 8 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních 
programových produktů a rozvoji systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO 
  
Usnesení číslo: 05814/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů 

a rozvoji systému č. 1099/2007/MIS/LPO se společností Gordic spol. s r.o. se sídlem Erbenova 

4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh stanoviska ke znaleckému posudku č. 197/16 ve věci sanace 
zemin lokality Laguny Ostramo 
  
Usnesení číslo: 05815/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00545/17 
k usnesení č. 04623/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
znalecký posudek č. 197/16 “Expertní posouzení a srovnání enviromentálních vlivů           

a dlouhodobé enviromentální bezpečnosti dvou základních konceptů sanace zemin lagun 

Ostramo” zpracovaný znalcem Ing. Karlem Bičovským dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) trvá 

  
na svém usnesení č. 04623/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2017 ve věci sanace lokality Laguny 

Ostramo dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 
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obsah návrhu stanoviska statutárního města Ostravy ke znaleckému posudku č. 197/16 

“Expertní posouzení a srovnání enviromentálních vlivů a dlouhodobé enviromentální 

bezpečnosti dvou základních konceptů sanace zemin lagun Ostramo” dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat stanovisko statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení státnímu podniku 

DIAMO, IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města informaci o přijatém usnesení rady města ke znaleckému 

posudku č. 197/16 “Expertní posouzení a srovnání enviromentálních vlivů a dlouhodobé 

enviromentální bezpečnosti dvou základních konceptů sanace zemin lagun Ostramo” 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 43 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2016 - časový 
harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 05816/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 

organizací za rok 2016 

  

2) souhlasí 

  
se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s  úpravou 
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RM_M 44 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 05817/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 171 tis.Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 928 tis.Kč městskému obvodu Svinov na akci 

“Novostavba MŠ na ul. Stanislavského” 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 171 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 13307 o 164 tis.Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 504 o 360 tis.Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5164 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 300 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 300, § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, org. 55000000 o 120 tis.Kč 

                                                                             org. 56000000 o 117 tis.Kč 

                                                                             org. 57000000 o 101 tis.Kč 

                                                                             org. 62000000 o 357 tis.Kč  

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 360 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 1036, pol. 6119, ORJ 190 o 380 tis.Kč (C.3.) 
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na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 48 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 171 tis.Kč (A.2.) 

                                                   ÚZ 13307, org. 4245 o 164 tis.Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 622 o 928 tis.Kč (E.1.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 171 tis.Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300 o 695 tis.Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 5137, ORJ 270 o 48 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 800 tis.Kč (C.1.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 380 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 171 tis.Kč (A.2.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 928 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Poruba (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 366 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 366 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 622 o 928 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Novostavba MŠ na ul. Stanislavského 

na § 3111, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 928 tis.Kč  
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Změna dotace na zeleň z účelové dotace na neúčelovou 
  
Usnesení číslo: 05818/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu dotace na zeleň z dotace účelové na neúčelovou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 94, org. 502 o 18 010 tis.Kč 

                                               org. 503 o 12 203 tis.Kč 

                                               org. 504 o 34 245 tis.Kč 

                                               org. 505 o 26 195 tis.Kč 

                                               org. 506 o 503 tis.Kč 

                                               org. 507 o 3 002 tis.Kč 

                                               org. 508 o 600 tis.Kč 

                                               org. 509 o 1 137 tis.Kč 

                                               org. 510 o 4 820 tis.Kč  

                                               org. 511 o 721 tis.Kč 

                                               org. 512 o 290 tis.Kč 

                                               org. 513 o 898 tis.Kč 

                                               org. 514 o 1 547 tis.Kč 

                                               org. 515 o 600 tis.Kč 

                                               org. 516 o 1 320 tis.Kč 

                                               org. 517 o 2 860 tis.Kč 
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                                               org. 518 o 473 tis.Kč 

                                               org. 519 o 487 tis.Kč 

                                               org. 520 o 1 034 tis.Kč 

                                               org. 521 o 1 817 tis.Kč 

                                               org. 522 o 3 016 tis.Kč 

                                               org. 523 o 795 tis.Kč 

                                               org. 524 o 198 tis.Kč 

z v y š u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 18 010 tis.Kč 

                                   org. 503 o 12 203 tis.Kč 

                                   org. 504 o 34 245 tis.Kč 

                                   org. 505 o 26 195 tis.Kč 

                                   org. 506 o 503 tis.Kč 

                                   org. 507 o 3 002 tis.Kč 

                                   org. 508 o 600 tis.Kč 

                                   org. 509 o 1 137 tis.Kč 

                                   org. 510 o 4 820 tis.Kč  

                                   org. 511 o 721 tis.Kč 

                                   org. 512 o 290 tis.Kč 

                                   org. 513 o 898 tis.Kč 

                                   org. 514 o 1 547 tis.Kč 

                                   org. 515 o 600 tis.Kč 

                                   org. 516 o 1 320 tis.Kč 

                                   org. 517 o 2 860 tis.Kč 

                                   org. 518 o 473 tis.Kč 

                                   org. 519 o 487 tis.Kč 

                                   org. 520 o 1 034 tis.Kč 

                                   org. 521 o 1 817 tis.Kč 

                                   org. 522 o 3 016 tis.Kč 

                                   org. 523 o 795 tis.Kč 

                                   org. 524 o 198 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 94, org. 502-524 celkem o 116 771 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502-524 celkem o 116 771 tis.Kč 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, PhD. 

předložit zastupitelstvu ke schválení body 1 a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 7 
Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU 
ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 2 mimořádných vlaků po 
Ostravsko-Karvinském revíru 
  
Usnesení číslo: 05819/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00409/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí finančního daru ve výši 19 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, 

IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko na vypravení 

dvou mimořádných vlaků po Ostravsko-Karvinském revíru. 

b) o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100                          o 19 tis. Kč 

z v ý š í: 
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neinvestiční transfery spolkům                                                                  

na § 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                             o 19 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí půjčky zaměstnanci zařazeného do magistrátu 
města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem dle Statutu 
Sociálního fondu SMO 
  
Usnesení číslo: 05820/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
22 

  
k materiálu č. BJ1418 00576/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvu o půjčce dle Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem, a to se 

zaměstnancem uvedeným v příloze č.1 tohoto materiálu včetně vymezení účelu půjčky a její 

výše 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing.Tomáši Macurovi, MBA   

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na 

jeho jednání dne 1.3.2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_M 4 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem              
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05821/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci, svěřením a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007  pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

3) rozhodla 

  
a) označit EZS RADOM (8 ks),  inventární číslo 36885/MMO, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Stará Běla 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí movitého majetku” na městský obvod Stará Běla dle 

bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.03.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 5 
Návrh na uzavření “Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady” 
  
Usnesení číslo: 05822/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Uznání dluhu, dohody o převzetí dluhu a dohody o splátkách” s paní 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX č.p. 

XXXXXX a  panem XXXXXXXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXX XXXX XXXXXX 

  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích parc. č. 1621 a parc. č. 1622 
v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 05823/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední  nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc.         

č. 1220/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bartovice, obec Ostrava) s umístěním          

a realizací stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemcích parc.č. 1621 – zahrada          

a parc.č. 1622 – zahrada, oba v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, pro žadatele: Ing. Martina 

Zaorala, Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, Purkyňova 3050/99a, 612 00  Brno, IČO: 

62287958, na základě plné moci investora stavby: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 42 
Návrh na výpověď smlouvy 
  
Usnesení číslo: 05824/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu příkazní na zajištění služeb č. 3210/2016/HS/VZKÚ ze dne 19. 12. 2016, 

uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO 00845451 

(příkazce) a společností FD Servis Clean s.r.o., Marty Krásové 4452/15, O. - Poruba, 708 00 

(příkazník), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Provádění kontrolní činnosti na stávajících rozvodech plynovodů           
a přípojek v areálu bývalé nemocnice Zábřeh - Syllabova 
  
Usnesení číslo: 05825/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu společnosti HOMOLA a.s.,Vratimovská 624/11, 

718 00 Ostrava, IČO: 26792770 na provádění kontrolní činnosti na stávajících rozvodech 

plynovodů a přípojek v areálu bývalé fakultní nemocnice v Ostravě Zábřehu, Syllabova, od 

1.3.2017 do 31.12.2017 za cenu nejvýše přípustnou ve výši   150 000,--  Kč bez DPH  

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 9 
Přístup do právního informačního systému Beck-online na období od 
03/2017 do 02/2018 
  
Usnesení číslo: 05826/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Nakladatelství C. H. Beck, 

s.r.o., Jungmannova 750/4, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 24146978 na přístup do právního 

informačního systému Beck-online na období 03/2017 - 02/2018 za cenu Kč 170.478,- bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 12 
Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 05827/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pravidelný úklid objektu garáží MMO na          

ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách v období březen - prosinec 2017, za cenu 

nejvýše přípustnou 130.700,- Kč bez DPH, společnosti Čistoty Dotek s.r.o., IČO 05032792 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 14 
Návrh Smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb společností 
Vodafone Czech Republic a.s. na období od 1.3.2017 do 31.12.2017           
a podání žádosti o zrušení služby poskytované společností O2 Czech 
Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 05828/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a Dílčí smlouvy o poskytování služeb dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu se společností Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 

Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 

  

2) rozhodla 

  
o podání žádosti o zrušení služby vygenerováním  kódů ČVOP (číslo výpovědi opouštěného 

poskytovatele) za účelem přenesení čísel od společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem  Za 

Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle počínaje dnem 1.3.2017 ke společnosti Vodafone 

Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
dalším účastníkům Ramcové dohody požádat o vygenerování kódů ČVOP k přenesení čísel  

od společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

Michle počínaje dnem 1.3.2017 ke společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem 

náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5  

  

 
RM_VZ 11 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do 
Radvanic”, poř. č. 17/2016 
  
Usnesení číslo: 05829/RM1418/84 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 1302/ZM1418/19 
k usnesení č. 04610/RM1418/66 
k usnesení č. 05138/RM1418/74 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o úpravě zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


