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Výsledky hlasování o přijatých usneseních 
43. schůze rady města 
konané dne 05.01.2016 

 

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) 

 

 

Materiál č. RM_M 0 

Schválení programu 43. schůze rady města dne 05.01.2016 

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

Bylo přijato usnesení č. 02964/RM1418/43 

x x x 
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Materiál č. RM_M 2 

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2015 

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

Bylo přijato usnesení č. 02935/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_VZ 2 

Veřejná zakázka "Služby elektronických komunikací - Dolní oblast Vítkovic, ul. Dělnická a 
Skautská", poř. č. 226/2015 

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

Bylo přijato usnesení č. 02936/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 25 

Stanovisko k investičnímu záměru na výstavbu Komunitního domu seniorů v městském 
obvodě Svinov 

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

Bylo přijato usnesení č. 02937/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 19 

Žádost městského obvodu Hrabová 

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

Bylo přijato usnesení č. 02938/RM1418/43 

x x x 
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Materiál č. RM_M 18 

Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 24.000,- Kč RNDr. Txxxxxx Rxxxxxx, dceři 
generálporučíka ve výslužbě Ing. Mxxxxx Kxxxxxxx 

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

Bylo přijato usnesení č. 02939/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 27 

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

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

Bylo přijato usnesení č. 02940/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 29 

Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 20. ledna 2016 

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

Bylo přijato usnesení č. 02941/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 20 

Stanovisko k realizaci záměrů vzniku a provozování podporovaných bytů v lokalitě Moravská 
Ostrava a Přívoz dle podmínek programu Podpora bydlení pro rok 2016 Ministerstva pro místní 
rozvoj 

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

Bylo přijato usnesení č. 02942/RM1418/43 

x x x 
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Materiál č. RM_M 30 

Úprava rozpočtu - navýšení dotací v oblasti kultury a volného času 

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

Bylo přijato usnesení č. 02943/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 24 

Souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci 
projektu statutárního města Ostravy "Pořízení vozidel pro sociální služby" 

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

Bylo přijato usnesení č. 02944/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 1 

Návrh na výkup pozemků pro investiční akci "Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole", v k.ú. 
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

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

Bylo přijato usnesení č. 02945/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 5 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s 
Charitou Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 02946/RM1418/43 

x x x 
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Materiál č. RM_M 6 

Návrh záměru pronajmout pozemek v k.ú. Svinov, návrh záměru nepronajmout pozemky v k.ú. 
Moravská Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 02947/RM1418/43 

x x x 

Materiál č. RM_M 7 

Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Ostrava, návrh na 
souhlas s umístěním sídla společnosti v areálu VTPO 

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

Bylo přijato usnesení č. 02948/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 10 

Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro UPC 
Česká republika, s.r.o. 

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

Bylo přijato usnesení č. 02949/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 11 

Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s MSK a ŘSD 

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

Bylo přijato usnesení č. 02950/RM1418/43 

x x x 

 

 

 



Statutární město Ostrava   Hlasování 
rada města 
 

 

 
6/8   

Materiál č. RM_M 12 

Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 
služebnosti evid.č. 2576/2014/MJ ze dne 3.11.2014 pro ČEZ Distribuce, a.s. 

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

Bylo přijato usnesení č. 02951/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 13 

Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 02952/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 14 

Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 02953/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 15 

Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 02954/RM1418/43 

x x x 
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Materiál č. RM_M 22 

Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

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

Bylo přijato usnesení č. 02955/RM1418/43 

x x x 

 

 

Materiál č. RM_M 26 

Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih; návrh na záměr 
darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 

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

Bylo přijato usnesení č. 02956/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 21 

Soutěž o titul Ostravský dům roku 2015 

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

Bylo přijato usnesení č. 02957/RM1418/43 

x x x 

 

Materiál č. RM_M 4 

Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
projekt „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy 
ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ 

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

Bylo přijato usnesení č. 02958/RM1418/43 

x x x 
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Materiál č. RM_M 9 

Uzavření darovací smlouvy na krmivo značky Pedigree pro psy z útulku v Ostravě-Třebovicích 

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

Bylo přijato usnesení č. 02959/RM1418/43 

x x x 

Materiál č. RM_M 3 

Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pro zhodnocování volných finančních prostředků města 

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

Bylo přijato usnesení č. 02960/RM1418/43 

x x x 

Materiál č. RM_M 16 

Návrh na rozšíření okruhu bank spolupracujících se statutárním městem Ostrava 

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

Bylo přijato usnesení č. 02961/RM1418/43 

x x x 

Materiál č. RM_MZP 1 

Organizační změny s účinností od 6. 1. 2016 v rámci Magistrátu města Ostravy 

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

Bylo přijato usnesení č. 02962/RM1418/43 

x x x 

Materiál č. RM_M 17 

Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 

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

Bylo přijato usnesení č. 02963/RM1418/43 

x x x 


