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Hlasování 

Výsledky hlasování o přijatých usneseních  
47. schůze rady města 
konané dne 09.02.2016 
 

 

Přítomní členové rady:  

 

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 47. schůze rady města dne 09.02.2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03162/RM1418/47 
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Materiál č. RM_VZ 2 

Veřejná zakázka "Zajištění kreditů elektronických čipových karet", poř. č. 24/2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03163/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 29 

Souhlas s podáním žádosti o podporu pro projekt "Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. 
Stanislavského a vybavení interiéru" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03164/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 38 

Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro Projekt "Vzděláváním 
k vyšší profesionalizaci MOb MOaP" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. RM_M 30 

Návrh nominace člena do Dopravní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03166/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 42 

Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03167/RM1418/47 

 

 

Materiál č. RM_M 43 

Návrhy na změny v komisích rady města 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. RM_M 24 

Termín zápisu dětí do Firemní školky města Ostravy, stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání a plán činnosti organizace na rok 2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03169/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 1 

Nominace do Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-
A Česká republika - Polsko 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03170/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 25 

Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - projekt 
"Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03171/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 26 

Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - projekt 
"Cyklostezka Chemické osady, Grmelova" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03172/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 27 

Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko - projekt "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03173/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 28 

Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko - projekt "Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03174/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 11 

Udělení předchozího souhlasu s nabytím věcného daru do vlastnictví právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03175/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 12 

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace v 
oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže s právnickou osobou PRAPOS 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03176/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 5 

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Pop Academy z.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03177/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 6 

Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03178/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 44 

Schválení žádosti Českého olympijského výboru a České olympijské a. s. o dotaci na realizaci 
projektu Olympijský park Ostrava a schválení podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání 
Olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03179/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_MZP 2 

Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03180/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 31 

Fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 10, proti 0, zdržel/lo se 1. 

 

Pro návrh hlasovali: primátor Ing. Tomáš Macura, MBA 

náměstci primátora: Mgr. Michal Mariánek, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Ing. Martin Štěpánek, 

Ph.D., Mgr. Radim Babinec, Ing. Břetislav Riger 

náměstkyně primátora doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.  

členové rady města: JUDr. Lukáš Semerák, Ing. Libor Folwarczny, Ph.D.,  

Mgr. Marcela Mrózková Heříková 

Proti návrhu hlasovali: - 

Hlasování se zdrželi: náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová 

Bylo přijato usnesení č. 03181/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 13 

Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro: OVANET a.s. a PODA a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03161/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 14 

Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými osobami a fyzickou 
osobou 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03182/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 16 

Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města 
nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03183/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 17 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03184/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 18 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení Dopravního podniku Ostrava, a.s. v Ostravě-Porubě 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03185/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 20 

Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, pro Dopravní podnik Ostrava 
a.s. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03186/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 21 

Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03187/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 22 

Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Mariánské Hory a v k. ú. Moravská Ostrava, návrh na 
záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03188/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 23 

Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03189/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 35 

Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v ul. Pustkovecká a B. Nikodema v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a uzavření kupních smluv se spol. RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s 
fyzickými osobami 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03190/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 36 

Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava  

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03191/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 39 

Souhlas s postoupením smluv 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03192/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 41 

Záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava. Souhlas s rozšířením dočasné stavby na 
pozemku SMO v k.ú. Svinov. Návrh na souhlas s umístěním restaurační zahrádky v k.ú. Moravská 
Ostrava. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03193/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 4 

Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a uzavření dodatku 
ke smlouvě a dohoda o odstoupení od smlouvy v souvislosti se stavbami zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03194/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 9 

Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu města Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03195/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 10 

Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva města č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a návrh 
na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Sportovní a zábavní cíl na 
soutoku Ostravice a Lučiny" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03196/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 19 

„Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS 
splašků č. 2" Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 2047/2014/OI/LPO 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03197/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_VZ 1 

Veřejná zakázka "Legionella - Domov Sluníčko", poř. č. 004/2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03198/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 3 

Poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Stará Bělá na spolufinancování 
ozdravných pobytů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03199/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 37 

Informace o výsledcích jednání se státním podnikem Povodí Odry ve věci finanční spoluúčasti 
statutárního města Ostravy na výkupu pozemků případně staveb dotčených realizaci 
protipovodňového opatření "Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku Porubka" 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03200/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 33 

Úprava rozpočtu r. 2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

 

Materiál č. RM_M 7 

Návrh na jmenování nového zástupce statutárního města Ostravy do Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11 - I/57 a do Asociace měst pro cyklisty 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03202/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_MZP 1 

Návrh na úpravu počtu funkčních míst některých odborů Magistrátu města Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03203/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 34 

Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03204/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_M 8 

Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03205/RM1418/47 
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Materiál č. RM_M 2 

Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03206/RM1418/47 

 

Materiál č. RM_ORG 1 

Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.02.2016 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo pro 11, proti 0, zdržel/lo se 0. 

Bylo přijato usnesení č. 03207/RM1418/47 

 

 


