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Výsledky hlasování o přijatých usneseních 
46. schůze rady města 
konané dne 02.02.2016 

 

Přítomní členové rady města:  

Ing. Tomáš Macura, MBA (ANO 2011) 

Mgr. Michal Mariánek (Ostravak) 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (KDU-ČSL) 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. (ODS) 

Mgr. Radim Babinec (ANO 2011) 

Ing. Břetislav Riger (Ostravak) 

Mgr. Kateřina Šebestová (ANO 2011) 

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. (Ostravak) 

JUDr. Lukáš Semerák (Ostravak) 

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. (ANO 2011) 

Mgr. Marcela Mrózková Heříková (ANO 2011) 

 

 

Materiál č. RM_M 0 

Schválení programu 46. schůze rady města dne 02.02.2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03068/RM1418/46. 

 

 

 

x x x 
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Materiál č. RM_VH 11 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03069/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 1 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 
s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03070/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 2 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03071/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_VH 3 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03072/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_VH 5 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03073/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 8 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03074/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 10 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03075/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 4 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03076/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_VH 6 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03077/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 7 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03078/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VH 9 

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03079/RM1418/46. 

 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 41 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise kultury rady města dle předloženého 
seznamu do Polska (Katowice) ve dnech 14.-15.1.2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03080/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 66 

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
p.o. do Velké Británie (Londýn) ve dnech 9.-14.1.2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03081/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 7 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou 
- Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03082/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 54 

Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na projekt Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve 
školním roce 2015/2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03083/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 55 

Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou názvem „Nákupní“ 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03084/RM1418/46.  

 

x x x 
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Materiál č. RM_M 56 

Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
"Příspěvky na ozdravné pobyty" 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03085/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 72 

Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Zhotovení kopie sochy 
Antonína Švehly" z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03086/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 57 

Název pro nově vzniklou ulici 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03087/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 58 

Druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Regenerace panelového sídliště - 
Ostrava, Fifejdy II - III. etapa" v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2015 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03088/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 59 

Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt 
"Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III" 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03089/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 69 

Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 pro projekt „Pěší zóna na ulici 28. 
října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03090/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 8 

Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy v obrazové příloze vědecké 
publikace Klíč ke znakům měst ČR 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03091/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 39 

Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora a Mgr. Ilji Racka, Ph.D., člena 
zastupitelstva města a předsedy komise kultury rady města, do Polska (Katowice) dne 
12.2.2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03092/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 40 

Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské 
vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2016 

Hlasovalo pro 6, proti 0, zdržel/lo se 5. 

Pro návrh hlasovali: náměstci primátora Mgr. Mariánek, Ing. Štěpánek, Ph.D., Ing. Riger, 

náměstkyně primátora Mgr. Šebestová, doc. Ing. Vozňáková, Ph.D., člen rady města JUDr. 

Semerák. 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: primátor Ing. Macura, MBA, náměstci primátora, Ing. Pražák, Ph.D.,  

Mgr. Babinec, člen rady města Ing. Folwarczny, Ph.D. a členka rady města Mgr. Mrózková 

Heříková. 

Bylo přijato usnesení č. 03093/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 3 

Návrh na podání žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03094/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 6 

Podání občana P.H. ze dne 6.1.2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03095/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 68 

Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03096/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 75 

Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 17. 2. 2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03097/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 42 

Poskytnutí neinvestičního transferu MOb Moravská Ostrava a Přívoz na přípravu projektu 
"Vzděláním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP" 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03098/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 43 

Veletrh MIPIM 2016 - doprovodné služby 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03099/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 70 

Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro vybrané 
projekty v rámci IPRM 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03100/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 11 

Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnických osob, a to Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace a Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03101/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 12 

Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v oblastech podpory osob s 
handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03102/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 13 

Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti sociální péče 
uzavřených s Fondem ohrožených dětí 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03103/RM1418/46 

x x x 
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Materiál č. RM_M 14 

Návrh na poskytnutí individuální účelové dotace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a 
Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22831738 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03104/RM1418/46 

x x x 

 

 

Materiál č. RM_M 17 

Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o., na realizaci projektu „SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 – společný 
projekt ostravské kulturní scény“ 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03105/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 65 

Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací, příspěvků a transferů v oblasti kultury z 
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03106/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 63 

Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03107/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 64 

Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 
v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03108/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 2 

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce „Systém sdružených nákupů statutárního města 
Ostrava“ 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03109/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 18 

Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03110/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 19 

Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv s 
fyzickými osobami 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03111/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 20 

Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy k části pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností ASN HAKR Brno 
s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03112/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 21 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností České dráhy, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03113/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 23 

Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení s 
vlastníkem pozemku - fyzickými osobami pro oprávněného SMO 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03114/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 24 

Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava  

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03115/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 25 

Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 782/25, k.ú. Radvanice, obec Ostrava a 
návrh na záměr města prodat nebo darovat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03116/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 26 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03117/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 27 

Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 
Sokolská) 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03118/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 28 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci, návrh na záměr města neprodat nemovité věci a 
návrh záměr města směnit nemovité věci, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03119/RM1418/46. 

x x x 

 

 



Statutární město Ostrava   Hlasování 
rada města 
 

 
15/25   

 

Materiál č. RM_M 29 

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03120/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 30 

Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Pustkovec 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03121/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 31 

Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ul. K Trojhalí), 
návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 

Hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel/lo se 1. 

Pro návrh hlasovali: primátor Ing. Macura, MBA, náměstci primátora Mgr. Mariánek, Ing. 

Štěpánek, Ph.D., Mgr. Babinec, Ing. Riger, náměstkyně primátora doc. Ing. Vozňáková, 

Ph.D., náměstkyně primátora Mgr. Šebestová, členové rady města JUDr. Semerák, Ing. 

Folwarczny, Ph.D. a Mgr. Mrózková Heříková. 

 

Proti návrhu hlasovali: -  

Hlasování se zdrželi: náměstek primátora Ing. Pražák, Ph.D. 

Bylo přijato usnesení č. 03122/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 32 

Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Plesná; Návrh nesvěřit pozemky v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03123/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 33 

Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 3745/12, ost. plocha - jiná plocha v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03124/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 35 

Návrh na uzavření dodatků 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03125/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 36 

Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03126/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 53 

Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a budoucí 
koupi jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě darovací s fyzickou osobou a budoucí kupní smlouvy se společností 
Abano s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03127/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 73 

Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce k pozemkům svěřeným 
městským obvodům Návrh na záměr města vypůjčit pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03128/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 74 

Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03129/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 3 

Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodojemu Hladnov B", poř.č. 223/2015 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03130/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_VZ 8 

Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova", 
poř.č. 026/2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03131/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 9 

Veřejná zakázka "Čerpání splaškových a podzemních vod v šachtě Š20 - ulice Na Náhonu", 
poř.č. 217/2015 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03132/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 10 

Veřejná zakázka "Odkanalizování Heřmanic, část ul. K Maliňáku", poř. č. 224/2015 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03133/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 11 

Veřejná zakázka "Dopravní řešení ul. Horní v rámci akce Náměstí Ostrava - Jih (studie + PD + 
IČ)", poř. č. 209/2015 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03134/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 15 

Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03135/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 60 

Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní 
památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016", včetně vyhlášení výběrového 
řízení 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03136/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 61 

Povolení výjimky ze stavebních uzávěr zlikvidovaných a zajištěných jam HDD "Jindřich těžní" a 
"Jindřich větrní" pro stavbu "Rekonstrukce JINDŘICH CENTER" v k.ú. Moravská Ostrava 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03137/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 16 

Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 00373249 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03138/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 37 

Proplacení faktury č. 20152812 za poskytování veterinární péče v útulku pro psy v Ostravě-
Třebovicích 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03139/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 38 

Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03140/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 71 

Metodický pokyn k čerpání účelové neinvestiční dotace na údržbu městské zeleně  

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03141/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 44 

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 2605/2010/IT se společností OVANET a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03142/RM1418/46. 

x x x 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava   Hlasování 
rada města 
 

 
21/25   

 

Materiál č. RM_M 45 

Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací – Městský 
kamerový systém uzavřené se společností OVA!!!CLOUD.net, a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03143/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 46 

Návrh dodatku č.3 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací č. 
0153/2011/IT se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03144/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 47 

Návrh dodatku č. 23 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 
0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03145/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 48 

Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem 
uzavření rámcové smlouvy na zajištění softwarových produktů Oracle pro orgány veřejné 
správy 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03146/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 49 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2486/2010/IT o poskytování služeb umístění a provozu zařízení se 
společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03147/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 50 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a uživatelské podpory aplikace eSPIS LITE pro 
klienty Technologického centra se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03148/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 6 

Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému 
Portex se společností ICT Brains s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03149/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 7 

Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému 
BePlan se společností ICT Brains s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03150/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 2 

Uzavření Dodatku ke Smlouvě s Komerční bankou, a.s. pro příležitostné krátkodobé 
zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03151/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 10 

Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03152/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 51 

(Ne)poskytnutí dotace - podnět občana 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03153/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 52 

Úprava rozpočtu r. 2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03154/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 1 

Informace o postupu plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne            
20. 1. 2016 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03155/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 4 

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících 
vodovodů a dohoda o úhradě za využívání Vodojemu Petřvald II 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03156/RM1418/46. 

x x x 

Materiál č. RM_M 5 

Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03157/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 4 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření roční servisní smlouvy pro 
vzduchotechnická zařízení v majetku SMO 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03158/RM1418/46. 

x x x 
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Materiál č. RM_M 9 

Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03159/RM1418/46. 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 5 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 
smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic se zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o. 

Hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03160/RM1418/46. 

x x x 

 


