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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 01.09.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02076/RM1418/30 RM_M 0 Schválení programu 30. schůze rady města dne 

01.09.2015 

28 

02077/RM1418/30 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Nákup traktoru - Městská 

policie Ostrava”, poř. č. 134/2015 

25 

02078/RM1418/30 RM_M 5 Zahájení přípravy a podání žádosti o neinvestiční 

dotaci pro projekt “Terénní práce 2016” v rámci 

programu Podpora terénní práce 

50 

02079/RM1418/30 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská 

Ostrava a Přívoz”, poř. č. 115/2015 

07 

02080/RM1418/30 RM_M 19 Smlouva č. 14200233 o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky pro projekt 

“Zateplení školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-

Zábřehu” 

50 

02081/RM1418/30 RM_M 6 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do Čínské 

lidové republiky (Šanghaj, provincie Zhejiang a 

Jiangsu) ve dnech 20.-27.4.2015 

35 

02082/RM1418/30 RM_M 13 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 

1.náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve 

dnech 9. - 13.3. 2015 

35 

02083/RM1418/30 RM_M 12 Informace k dani z nemovitých věcí 07 

02084/RM1418/30 RM_M 15 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02085/RM1418/30 RM_M 16 Úprava závazného ukazatele 07 

02086/RM1418/30 RM_M 17 Zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO 07 

02087/RM1418/30 RM_M 38 Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2016 

07 

02088/RM1418/30 RM_M 14 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 

primátora, do Polska (Katovice) ve dnech 11. - 

12.9.2015 

01 

02089/RM1418/30 RM_M 11 Komunikace v bermě řeky Ostravice - návrh na 

zrušení usnesení RM č. 01214/RM1418/20 ze dne 

28.4.2015 a návrh na znění předžalobní výzvy k 

bezplatnému odstranění vad díla a k náhradě 

škody způsobené vadami díla adresované 

společnosti D.I.S., spol. s r.o. 

28 

02090/RM1418/30 RM_M 32 Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská 

Ostrava - doplňující dopis k výzvě ke zrušení 

smluv 

 

28 
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02091/RM1418/30 RM_M 18 Žádost společnosti HOKEJOVÝ KLUB - HC 

VÍTKOVICE STEEL a.s. o mimořádnou účelovou 

dotaci na účast v soutěži Champions League 

60 

02092/RM1418/30 RM_M 29 Návrh na započetí činností směřujících k založení 

nové obchodní společnosti města Dům seniorů v 

Krásném Pole s.r.o., návrh na odejmutí 

nemovitých věcí městskému obvodu Krásné Pole, 

návrh na záměr města vložit nemovité věcí v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu 

obchodní společnosti statutárního města Ostravy 

08 

02093/RM1418/30 RM_M 20 Návrh na uzavření dohody o zrušení věcného 

břemene se společností VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., Ridera Sport a.s. a statutárním městem 

Ostrava 

08 

02094/RM1418/30 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

02095/RM1418/30 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu 

08 

02096/RM1418/30 RM_M 23 Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava pod autobusovou točnou 

08 

02097/RM1418/30 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

02098/RM1418/30 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

02099/RM1418/30 RM_M 26 Návrh na záměr města propachtovat pozemky v 

k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

02100/RM1418/30 RM_M 27 Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce a smlouvy 

o právu provést stavbu a Návrh na uzavření 

Smlouvy o zřízení práva stavby s ČR - DIAMO, 

státní podnik 

08 

02101/RM1418/30 RM_M 35 Návrh na souhlas se záborem pozemků v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr 

města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

02102/RM1418/30 RM_M 36 Návrh na uzavření dohody o skončení nájemní 

smlouvy č. 8 N 15/71 (k.ú. Poruba-sever) a návrh 

na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Moravská 

Ostrava) 

08 

02103/RM1418/30 RM_M 41 Informace o užívání areálu stadionu Bazaly v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava Žádost o spolupráci 

v rámci užívání Městského stadionu Vítkovice a 

žádost o snížení nájemného 

08 

02104/RM1418/30 RM_M 37 Program na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 

 

86 
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02105/RM1418/30 RM_M 9 Žádost o rozšíření účelu použití transferu v oblasti 

prevence kriminality 

86 

02106/RM1418/30 RM_M 34 Návrh Programu na poskytování peněžních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava 

na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement 

na území SMO 2016 

86 

02107/RM1418/30 RM_M 39 Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

86 

02108/RM1418/30 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 MUDr. 

Tomáši Nyklovi a MUDr. Tomáši Mrázkovi, 

Ph.D., MBA 

31 

02109/RM1418/30 RM_M 30 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací nestátním neziskovým organizacím v 

oblasti sociální péče a handicapovaní včetně dětí a 

mládeže 

86 

02110/RM1418/30 RM_M 10 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace v celkové výši 3.500 tis. Kč 

41 

02111/RM1418/30 RM_M 2 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu životního prostředí města Ostravy 

Regionálnímu centru EIA s.r.o. a Českému svazu 

chovatelů Základní organizace chovatelů 

okrasného ptactva Ostrava-Zábřeh 

80 

02112/RM1418/30 RM_M 3 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 

Evropský týden mobility 2015 

80 

02113/RM1418/30 RM_M 7 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa 1. 

část a 2. část” 

05 

02114/RM1418/30 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o věcném břemenu a dodatků ke smlouvám v 

souvislosti se stavbami odboru investičního, 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

02115/RM1418/30 RM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

č. 0875/2014/OI/LPO na rozšíření předmětu 

smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní 

uzel Hulváky, I. etapa” 

05 

02116/RM1418/30 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpadel ČSMPV 

do aktivace ÚČOV (DPS)”, poř. č. 129/2015 

05 

02117/RM1418/30 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - 

Dodatečné stavební práce II”, poř. č. 152/2015 

05 

02118/RM1418/30 RM_M 1 Povolení výjimky ze stavební uzávěry HDD jámy 

“Jindřich” pro stavbu “Slezská Ostrava, ul. 

Hýbnerova - Rozšíření vodovodu a kanalizace” v 

k.ú. Slezská Ostrava 

 

89 
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02119/RM1418/30 RM_M 31 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a k nabytí nemovitostí 

89 

02120/RM1418/30 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-

architektonické studie “NOVOSTAVBA 

TRŽNICE VEDLE NÁMĚSTÍ SNP, OSTRAVA - 

ZÁBŘEH” 

89 

02121/RM1418/30 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanistické 

studie “VÝŠKOVICKÁ ULICE, prostor mezi 

ulicí Svornosti a Čujkovová” 

89 

02122/RM1418/30 RM_M 33 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace uzavřené mezi společností 

Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním městem 

Ostrava z důvodu zajištění správy inteligentních 

zastávek 

09 

02123/RM1418/30 RM_M 4 Návrh na naložení s přebytečným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

02124/RM1418/30 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky “Oprava vzduchotechniky 

v Archivu města Ostravy II.”, poř.č. 145/2015 

84 

02125/RM1418/30 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky o sdružených službách 

dodávky elektrické energie pro statutární město 

Ostrava a městské organizace pro rok 2016 

84 

02126/RM1418/30 RM_VZ 3 Oprava podlah dvou squashových kurtů v areálu 

Vědecko - technologického parku Ostrava, a.s. 

84 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

výpůjčce - vypůjčitel Bílý nosorožec, o.p.s. 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 30. schůze rady města dne 01.09.2015 
  
Usnesení číslo: 02076/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 30. schůze rady města dne 01.09.2015 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Nákup traktoru - Městská policie Ostrava”, poř. č. 
134/2015 
  
Usnesení číslo: 02077/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup 1 ks nového 

univerzálního traktoru včetně příslušenství pro Městskou policii Ostrava v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

ALS AGRO a.s. 

se sídlem: č.p. 444, 742 56 Sedlnice 

IČO: 25841696 

 za cenu nejvýše přípustnou 1.724.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 5 
Zahájení přípravy a podání žádosti o neinvestiční dotaci pro projekt 
“Terénní práce 2016” v rámci programu Podpora terénní práce 
  
Usnesení číslo: 02078/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o neinvestiční dotaci pro projekt “Terénní práce 

2016” v rámci dotačního programu Podpora terénní práce vyhlášeného Radou vlády ČR pro 
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záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 

1 - Malá Strana 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a 

předložení žádosti o neinvestiční dotaci a všech jejích příloh v souladu s podmínkami 

dotačního řízení pro rok 2016 programu Podpora terénní práce v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o neinvestiční dotaci uvedené v bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.09.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz”, poř. č. 
115/2015 
  
Usnesení číslo: 02079/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
7 

  
k materiálu č. BJ1418 02615/15 
k usnesení č. 01795/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
znalecký posudek na cenu obvyklou kupované budovy společnosti Real Estate OSTRAVA, a.s. 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a kopii nabývacího titulu majetku prodávajícího dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na poskytnutí úvěru ve výši 55 mil. Kč pro 
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na nákup nemovitých věcí a věcí movitých a to v 

rozsahu dle předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

náhradníci: 

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

sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

  

4) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA -  primátor 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Simona Piperková - členka ZM 

4. Ing. Petra Bernfeldová - starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   

5. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

6. Ing. Eva Seborská -odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

náhradníci: 

1. Ing. Lumír Palyza - 1. náměstek primátora 

2. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

3. Ing. David Pfleger - člen RM 

4. Bc. Feiková Lucie - místostarostka  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  



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 9/57  

5. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “ Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a 

Přívoz” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 

“Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz” dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
8) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_M 19 
Smlouva č. 14200233 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro 
projekt “Zateplení školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu” 
  
Usnesení číslo: 02080/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 02630/15 
k usnesení č. 9791/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14200233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na financování 

projektu “Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu” z Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti 

podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO 00164801, na projekt “Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-

Zábřehu” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s 

tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven 

ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich 

odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po 

dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 4. 8. 2015 pod č. j. 

115D222005236/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 4. 8. 2015 

pod č. j. 115D222005236/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 

písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 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. 

Strana 11/57  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.10.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 09.09.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 6 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Čínské 
lidové republiky (Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu) ve dnech 20.-
27.4.2015 
  
Usnesení číslo: 02081/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora a  Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do  Čínské lidové republiky  (Šanghaj, provincie  Zhejiang a 

Jiangsu) ve dnech 20. - 27.4.2015 

  

 
RM_M 13 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Ing. Lumíra Palyzy, 1.náměstka primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 9. - 13.3. 2015 
  
Usnesení číslo: 02082/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, a  Ing Lumíra Palyzy,                 
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1. náměstka primátora, do  Francie  (Cannes) ve dnech 9. - 13.3.2015 

  

 
RM_M 12 
Informace k dani z nemovitých věcí 
  
Usnesení číslo: 02083/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02524/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o možnosti úpravy daně z nemovitých věcí ve statutárním městě Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02084/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) 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 1 267 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 1 267 tis.Kč (A.1.) 

na § 2221, pol. 5193, ORJ 161, ÚZ 93, org. 9205 o 78 tis.Kč (C.1.) 
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na § 3635, pol. 5166, ORJ 230 o 92 tis.Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 400 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 221, § 6223, pol. 5169 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 5173 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 20 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5024, ORJ 135 o 112 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 120 o 19 tis.Kč (C.6.) 

na § 6399, pol. 5363, ORJ 120 o 10 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 95, org. 3123 o 7 tis.Kč 

               ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3162 o 210 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8190 o 500 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3167 o 1 015 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

ns § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 1 267 tis.Kč (A.1.) 

s n i ž u j í 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 267 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

na § 2221, pol. 5193, ORJ 100, ÚZ 93, org. 9205 o 78 tis.Kč (C.1.) 

na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 400 tis.Kč (C.3.) 

na § 6223, pol. 5511, ORJ 221 o 190 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 84 tis.Kč 

                                            pol. 5031 o 21 tis.Kč 

                                            pol. 5032 o 7 tis.Kč 

na § 6310, pol. 5163, ORJ 120 o 19 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3123 o 7 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 5010 o 210 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 92 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 8100 o 500 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 3134 o 863 tis.Kč 

                                                            ÚZ 38108224, org. 3134 o 152 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 10 tis.Kč (E.1.) 
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Městský obvod Ostrava-Jih (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 554 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 554 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02085/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ÚZ 38588505 o 8 202 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6356, ÚZ 38588505, ORJ 180, org. 43 o 8 202 tis.Kč  

 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením           

o 8 202 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 02086/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují nedaňové příjmy na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 32 152 tis.Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 

na ORJ 230, ÚZ 2142, § 2212, pol. 6121, org. 3120 o 23 000 tis.Kč 

                                     § 2219, pol. 6121, org. 3123 o 3 371 tis.Kč 

                                     § 2219, pol. 6121, org. 8142 o 3 171 tis.Kč 

                                     § 3741, pol. 6121, org. 5014 o 1 500 tis.Kč 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 2142, org. 618 o 1 110 tis.Kč 

Městský obvod Krásné Pole 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 2142, org. 618 o 1 110 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3938  výstavba chodníku na ul. Zauliční 

  na § 2219, pol. 61xx, ÚZ 2142 o 1 110 tis.Kč 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02087/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02632/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
harmonogram metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2016 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů pravomoc schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 

statutárního města Ostrava pro rok 2016 

b) schválit metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 

dle předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 14 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 
primátora, do Polska (Katovice) ve dnech 11. - 12.9.2015 
  
Usnesení číslo: 02088/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu   Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora,  a Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do  Polska   (Katovice) ve dnech 11. - 12.9.2015   za 

účelem  účasti na oslavách  150. výročí udělení městských práv městu Katovice 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve  znění  pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové a 

náměstkovi primátora  Ing. Zbyňku Pražákovi, PhD. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 29.09.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 11 
Komunikace v bermě řeky Ostravice - návrh na zrušení usnesení RM č. 
01214/RM1418/20 ze dne 28.4.2015 a návrh na znění předžalobní výzvy k 
bezplatnému odstranění vad díla a k náhradě škody způsobené vadami 
díla adresované společnosti D.I.S., spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 02089/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 01214/RM1418/20 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 01214/RM1418/20 ze dne 28.4.2015 
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2) schvaluje 

  
znění předžalobní výzvy k bezplatnému odstranění vad díla a k náhradě škody způsobené 

vadami díla adresované společnosti D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 

Brno - Královo Pole, IČO: 46975616 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská Ostrava - doplňující dopis k 
výzvě ke zrušení smluv 
  
Usnesení číslo: 02090/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 02641/15 
k usnesení č. 01478/RM1418/24 
k usnesení č. 0452/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
doplňující dopis DXXXXX SXXXXXXXX a RXXXXXX FXXXXXX ze dne 1.6.2015 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh odpovědi na dopis uvedený v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s úpravou 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 18 
Žádost společnosti HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. o 
mimořádnou účelovou dotaci na účast v soutěži Champions League 
  
Usnesení číslo: 02091/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 02642/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.200.000,- Kč a uzavření 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi společností HOKEJOVÝ KLUB - HC 

VÍTKOVICE STEEL a.s., se sídlem Ruská 3077/135, PSČ 700 30 Ostrava, IČO: 26861836, na 

účast v prestižní soutěži Champions Hockey League, dle příloh č. 1 a 2 a dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

09.09.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 29 
Návrh na započetí činností směřujících k založení nové obchodní 
společnosti města Dům seniorů v Krásném Pole s.r.o., návrh na 
odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Krásné Pole, návrh na 
záměr města vložit nemovité věcí v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava do 
základního kapitálu obchodní společnosti statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02092/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se započetím činností směřujících k založení nové obchodní společnosti města  Dům 
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seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Krásné 

Pole v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, a to: 

- pozemek parc.č. 160, jehož součástí je budova čp. 5, občanská vybavenost 

- pozemek parc.č. 161 

- pozemek parc.č. 162 

  vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Krásné Pole 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Krásné Pole bude souhlasit s odejmutím 

výše uvedených nemovitých věcí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu 

obchodní společnosti s ručením omezeným statutárního města Ostravy formou nepeněžitého 

vkladu, a to: 

- pozemek parc.č. 160, jehož součástí je budova čp. 5, občanská vybavenost 

- pozemek parc.č. 161 

- pozemek parc.č. 162 

  vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Krásné Pole 

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

a to vše za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odnětí předmětných nemovitých věcí 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi a 

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 
Návrh na uzavření dohody o zrušení věcného břemene se společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ridera Sport a.s. a statutárním městem 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02093/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít dohodu o zrušení věcného břemene - dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 553/55 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 553/65 - ostatní plocha, sportoviště  a rekreační plocha, 

p.č. st. 5195 - zastavěná plocha a nádvoří, 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

se sídlem Ruská č.p. 3077/135, 700 30 Ostrava, Zábřeh 

IČO 259 11 368 

a 

Ridera Sport a.s. 

se sídlem Závodní 2885/86, 706 02 Ostrava, Vítkovice 

IČO 268 35 002 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02094/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02603/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu 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. 

Strana 22/57  

rozhodnout o záměru města prodat pozemky parc.č. 3751/216 ostatní plocha, jiná plocha a 

parc.č. 3751/217 ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1913/2 orná půda v k.ú.Svinov, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, za podmínky rozšíření místní 

komunikace ul. Jelínkova v úseku od hranice pozemku areálu hasičské zbrojnice, parc.č. 

1913/139, po hranici s pozemkem parc.č. 1913/2, v souběhu s výstavbou na nově vzniklém 

pozemku na náklady investora 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec 
Ostrava, svěřené městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 02095/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02546/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2003/1  o výměře 270 m2, označenou jako pozemek parc. č. 2003/43 
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- část pozemku parc. č. 2003/20 o výměře 270 m2, označenou jako pozemek parc. č. 2003/44 

obě dle zaměření geometrickým plánem č. 2794-178/2014 ze dne 10.9.2014 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat části pozemku parc. č. 993/1 o výměře 35 m2 označené 

písmeny a+b, sloučené do pozemku parc. č. 1012 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Poruba, dle zaměření geometrickým plánem č. 2851-29/2015 ze dne 

11.3.2015 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2597/1 

- pozemek parc. č. 2597/2 

- pozemek parc. č. 2598 

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

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 23 
Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava pod 
autobusovou točnou 
  
Usnesení číslo: 02096/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02611/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
že směnná smlouva dle přílohy č. 3 a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu na základě usnesení zastupitelstva města č. 

0148/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 s BUDOUCNOSTÍ, spotřebním družstvem v Ostravě, se 

sídlem Petra Křičky 2863/17a, 702 00 Ostrava, IČO 00032352 

nebyly uzavřeny 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

od BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, 702 00 

Ostrava, IČO 0032352 

za kupní cenu ve výši 1,389.960,-Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava a 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02097/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 02605/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemek parc.č. 944 ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat část pozemku parc.č. 783/6 ostatní plocha, zeleň a část 

pozemku parc.č. 783/13 ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02098/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02604/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemek parc.č. 995/62 ostatní plocha, zeleň v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města neprodat pozemek parc.č. 4426/4 ostatní plocha, ostatní 

komunikace a část pozemku parc.č. 4426/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemky: 

- p.č.st. 2110/11 zastavěná plocha a nádvoří 

- p.č. st. 3712 zastavěná plocha a nádvoří 

- p.č.st 3713 zastavěná plocha a nádvoří 

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit tento návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02099/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemek parc. č. 342/10 - orná půda o výměře 5520 m2 v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava, 

a za podmínek: 

-          Minimální výše pachtu 0,30 Kč/m2/rok, tj. 3000,- Kč/ha/rok 

-          Doba trvání pachtu neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou, a to vždy k 30.9. běžného 

roku 
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-          Pozemky musí být využity k zemědělskému obhospodařování 

-          Předmět pachtu nebude přenechán do užívání třetí osobě 

Současně si rada města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce a smlouvy o právu provést 
stavbu a Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s ČR - 
DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 02100/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02598/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce a smlouvu o právu provést stavbu: 

-  k částem pozemku parc.č. 993/1, orná půda o celkové výměře 692 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 307 m2 a část označená v katastrální mapě jako 

(část “B”) o výměře 385 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická) 

- k části pozemku parc.č. 993/2, orná půda o výměře 400 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul. 

Antošovická) 

s  

ČR - DIAMO, státní podnik 

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

týká se: 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ          

703 86 

za účelem vybudování těchto stavebních objektů: 

1) na částech pozemku parc.č. 993/1, orná půda: 

- IO 102.1         oprava stávající kanalizace bezvýkopová 

- IO 104.1         splašková kanalizace 

- IO 104.2         splaškové kanalizační přípojky 

- IO 105.6         přípojka NN pro čističku odpadních vod 

- provizorní panelová komunikace jako stavba dočasná po dobu výstavby 

- zařízení staveniště 

2) na části pozemku parc.č. 993/2, orná půda: 

- splaškovou kanalizaci (jejíž součástí je obtok ČOV a odtok ČOV) 
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- vodovodní přípojku 

- přípojku NN 

v rámci realizace stavby “Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho 

odkanalizování”, 

bezúplatně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení práva stavby” k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava parc.č. 993/2, orná půda v k.ú. Koblov, obec Ostrava (ul.Antošovická) 

s 

ČR - DIAMO, státní podnik 

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

týká se: 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ:            

703 86 

na základě které zřizuje vlastník ve prospěch stavebníka právo stavby na předmětném pozemku 

pro vybudování těchto stavebních objektů: 

- objekt ČOV (čistička odpadních vod) 

- příjezdovou komunikaci 

- zpevněné plochy kolem objektu ČOV 

- oplocení areálu ČOV 

v rámci realizace stavby “Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho 

odkanalizování”, bezúplatně a jako dočasné, kdy posledním dnem doby, na kterou je právo 

stavby zřizováno je 31.12. 2025, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na souhlas se záborem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02101/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 



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 29/57  

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záborem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

pro Ostravský maraton z. s., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava - Poruba, IČO           

032 88 188 

za účelem akce “Ostravský maraton - Trojhalí Sport EXPO 2015” 

v období od 5.9. - 6.9.2015 

dle snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se záborem části pozemku parc. č. 4246/13 - osatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,25 

m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro Svatováclavský hudební festival, o. s., se sídlem Dr. Šmerala 6, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO 266 32 578 

za účelem umístění informační tabule s programem Svatováclavského hudebního festivalu 

od vydání povolení zvláštního užívání komunikace městským obvodem Moravská Ostrava a 

Přívoz do 28.9.2015 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 
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- p. p. č. 1339/15 - orná půda, a to část A o výměře 55,60 m2 a část B o výměře 85,90 m2 

- p. p. č. 1340/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3,70 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy č. 8 N 15/71 
(k.ú. Poruba-sever) a návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. 
Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02102/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8 N 15/71 založené 

“Nájemní smlouvou č. 8 N 15/71” ev. č. 1105/2015/MJ ze dne 24. 3. 2015, uzavřenou 

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 013 12 774, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 3613 zahrada v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu  části pozemku parc. č. 988/2 zast. plocha 

a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1803 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

v 1. nadzemním podlaží nebytové prostory o celkové výměře 669,62 m2 (restaurace se 

zázemím a soc. zařízením), přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem 

nájmu jsou i věci movité uvedené v příloze č. 2 smlouvy, se společností 

STASPO, spol. s r.o., 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 704, 

na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 3. 10. 2015, za účelem uspořádání společenského večírku 

dne 2. 10. 2015, za jednorázové nájemné ve výši 15.000 Kč + DPH v zákonné výši, tj.                 

5.000 Kč/den 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
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RM_M 41 
Informace o užívání areálu stadionu Bazaly v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava Žádost o spolupráci v rámci užívání Městského stadionu 
Vítkovice a žádost o snížení nájemného 
  
Usnesení číslo: 02103/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o užívání areálu stadionu Bazaly ve Slezské Ostravě, společností FC Baník Ostrava, 

a.s., se sídlem: Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava,  710 00 Ostrava dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat společnost FC Baník Ostrava, a.s. se sídlem: Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 

710 00 Ostrava, k úhradě částky za bezesmluvní užívání areálu Bazaly ve výši 331.720,- Kč +  

DPH v zákonné výši, za období od 1.7.2015 do 31.8.2015 

  

3) projednala 

  
žádost společnosti FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem: Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava,  

710 00 Ostrava 

- ve věci spolupráce v rámci užívání Městského stadionu Vítkovice doručenou dne 21.7.2015, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o zvážení ceny nájmu za užívání stadionu Bazaly ve Slezské Ostravě doručenou dne 

27.7.2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
návrh odpovědi adresované společnosti FC Baník Ostrava, a.s. na žádost o zvážení ceny nájmu 

za užívání areálu stadionu Bazaly ve Slezské Ostravě, doručenou dne 27.7.2015,  dle přílohy č. 

3 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02104/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02634/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2016 dle příloh č. 1-10 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 11 předloženého materiálu a 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 9 
Žádost o rozšíření účelu použití transferu v oblasti prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 02105/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
 

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. 

Strana 33/57  

1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu použití transferu v oblasti prevence kriminality o “mzdové náklady pro stálou 

pracovnici klubu” pro městský obvod Michálkovice v rámci realizace projektu Otevřený klub 

pro děti a mládež v Michálkovicích 

  

 
RM_M 34 
Návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a 
talentmanagement na území SMO 2016 
  
Usnesení číslo: 02106/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02637/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního  města 

Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního  města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 

území SMO 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zapracovat do návrhu rozpočtu ORJ 140 pro rok 2016 peněžní prostředky na aktivity spojené s 

Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na 

vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

9.9.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 39 
Petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 02107/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02464/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
petici zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace ”Petice FIFEJDY !!! - 

 za změnu na postu ředitele Městské nemocnice Ostrava “, uvedenou v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrh odpovědi předsedovi petičního výboru na petici dle bodu 1) tohoto usnesení dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

informovat zastupitelstvo města o vyřízení petice dle bodů 1) a  2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 XXXX  XXXXXXX XXXXXXX a 
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX  
Usnesení číslo: 02108/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
do doby ukončení forenzního auditu, který bude zadávat rada města,  o neposkytnutí odměny 

za rok 2014 XXXXX XXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXX 

  

 
RM_M 30 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a handicapovaní včetně 
dětí a mládeže 
  
Usnesení číslo: 02109/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02635/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v 

oblasti sociální péče a v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o uzavření smluv dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 předloženého 

materiálu s těmito organizacemi 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím 

v oblasti sociální péče a v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže dle přílohy č. 3 

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

téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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• s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

            § 4399, pol. 5909                                          o                                     479 tis. Kč 

                         pol. 5909, ÚZ 7106                          o                                     152 tis. Kč         

            § 4351, pol. 5909                                          o                                  2 838 tis. Kč 

            § 4379, pol. 5323                                          o                                      878 tis. Kč 

            § 4351, pol. 5323, ORG 43                           o                                      197 tis. Kč 

  

• zvyšují nedaňové příjmy v ORJ 180 

§ 4351, pol. 2229                                         o                                       160 tis. Kč 

§ 4349, pol. 2229, ÚZ 160                           o                                       500 tis. Kč 

§ 4357, pol. 2229                                         o                                     1 467 tis. Kč 

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106                          o                                     345 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106                          o                                    320 tis. Kč 
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              pol. 5222, ÚZ 7106                         o                                 1 230 tis. Kč 

• z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4399, pol. 6322, ÚZ 7106                          o                                     140 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám 

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301                          o                                     200 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                    192 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                    140 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                     125 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                      450 tis. Kč      

§ 4351, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                     100 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                       80 tis. Kč 

 § 4352, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                      30 tis. Kč 

 § 4354, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                      150 tis. Kč      
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 § 4356, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                    100 tis. Kč 

 § 4357, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                     195 tis. Kč 

 § 4359, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                      80 tis. Kč 

 § 4371, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                    180 tis. Kč 

              pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                    180 tis. Kč 

              pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                     200 tis. Kč 

 § 4374, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                     500 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                     584 tis. Kč 

 § 4377, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                       50 tis. Kč 

 § 4378, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                    225 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                     250 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                     300 tis. Kč 

       

• z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4377, pol. 6322, ÚZ 7301                          o                                     325 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) a ke schválení návrh dle 

bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 10 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek 
- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace v celkové výši 3.500 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 02110/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek  -  centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši 3.500 tis. Kč na úhradu nákladů 

spojených se zpracováním dokumentace  k žádosti  o spolufinancování z prostředků 

Integrovaného regionálního operačního programu a k dalším krokům ve smyslu důvodové 

zprávy k výstavbě 1. etapy domků souvisejícím s transformačními záměry této organizace 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 

  na § 3636, pol.5901, ÚZ 3636, ORJ 300                                                              o 3 500 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím 

  na § 4357, pol. 6351, org. 43, ORJ 180                                                                 o 3 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele, a to 

zvýšení investičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace                                                         o 3 500 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 2 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí 
města Ostravy Regionálnímu centru EIA s.r.o. a Českému svazu 
chovatelů Základní organizace chovatelů okrasného ptactva Ostrava-
Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 02111/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

50.000 Kč právnické osobě: Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se sídlem Ostrava-

Moravská Ostrava, Chelčického 533/4, PSČ 702 00 na realizaci konference “Životní prostředí 

hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2015” dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

20.000 Kč právnické osobě: Český svaz chovatelů Základní organizace chovatelů okrasného 
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ptactva Ostrava-Zábřeh, IČO: 64627055, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 

2449/44 na konání “Mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů” dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a právnickou osobou: Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se 

sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Chelčického 533/4, PSČ 702 00 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a právnickou osobou: Český svaz chovatelů Základní organizace chovatelů 

okrasného ptactva Ostrava-Zábřeh, IČO: 64627055, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, 

Volgogradská 2449/44 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ......................... o 70 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 ............ o 50 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ............ o 20 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Evropský týden 
mobility 2015 
  
Usnesení číslo: 02112/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility v roce 2015 v 

rozsahu dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o podpisu Charty 

Evropského týdne mobility dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa 1. část a 2. část” 
  
Usnesení číslo: 02113/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02640/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa 1. část a 2. část” mezi vlastníkem: 

V-PODLAHY, s.r.o. 

sídlo Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 755 01 

IČO:25374745 

 a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č.895/4 v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o věcném břemenu a 
dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02114/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02624/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a právu provést stavbu” v 

souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi budoucím povinným 

Asental Land, s.r.o., Gregorovova 2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba veřejného osvětlení na částech pozemků p.č.2934/1 a p.č.2863, v 

katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” v 

souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” mezi budoucím povinným 

Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 1653/1, v katastrálním území Nová 

Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 

souvislosti se stavbou “Petřkovice-kanalizační stoka T, II. a III. etapa” mezi budoucím 

povinným Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
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Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1906/3 a p.č. 1906/7, v katastrálním 

území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Dodatek č.1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v 

souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic” část ulice K Maliňáku, kterým se posunuje 

doba platnosti smlouvy mezi budoucím povinným Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 

00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,  dle 

přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01 - 03, SO 03 - Odkanalizování území podél 

ul. K Pile, SO 03,1 - Kanalizační řad” mezi vlastníkem MXXXXXXX 

JXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba vodovodu a kanalizace na částech pozemků p.č. 508/2 a p.č. 521/1 v 

katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2.etapa 1. část a 2. část” mezi vlastníkem V-
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PODLAHY, s.r.o., Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO: 25374745 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.p.č. 895/4 a p.p.č.894/1 v katastrálním 

území Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova” mezi vlastníkem Vysokou 

školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava, 

IČO: 61989100 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 966/3 v katastrálním území Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu 

provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa” mezi 

vlastníkem JXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX XXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1830/1, p.č. 1831/2 a p.č. 1838/3 v 

katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 

stavbou “Terminál Hranečník” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, 28. října 



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 46/57  

117, 70218 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba světelného signalizačního zařízení na části pozemku p.č. 5596/1 v 

katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o 

právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoka T II. a III. etapa” 

změna napojení do stoky T7, mezi pronajímatelem a budoucím povinným Povodím Odry, 

státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 

a nájemcem a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 1958/5, v katastrálním území Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - II. a III. etapa” mezi vlastníky RXXXXXX 

CXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a DXXXXXXX CXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 682 v katastrálním území Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Dodatek č.1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě” v souvislosti 

se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. etapa”, kterým se 



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 47/57  

opravuje název stavby ve smlouvě mezi budoucími povinnými VXXXXXXX 

HXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, MXXXX HXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX a MXXXXX SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.č. 1818/29 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava,  dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Dodatek č.1” ke ”Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě” v souvislosti 

se stavbou “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. etapa”, kterým se 

opravuje název stavby ve smlouvě mezi budoucí povinnou MXXXXX 

SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 

předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.č. 1849/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava,  dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

  

14) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrhy dle bodů 1) - 13) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO 
na rozšíření předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 3064 
“Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02115/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02623/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO, kterým se v rámci realizace 

stavby 3064 “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” rozšiřuje předmět smlouvy o vícepráce a 

snižuje o méněpráce bez vlivu na celkovou cenu díla a termín dokončení, a to mezi 

zhotovitelem: 

STRABAG, a.s. 

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO:  60838744 

a 

objednatelem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV 
(DPS)”, poř. č. 129/2015 
  
Usnesení číslo: 02116/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby “Rekonstrukce čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV”, v 

Ostravě-Přívoze, dle přílohy č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KONEKO,  spol. s r.o. 
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Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 470.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce II”, 
poř. č. 152/2015 
  
Usnesení číslo: 02117/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02621/15 
k usnesení č. 01211/RM1418/20 
k usnesení č. 2223/ZM1014/29 
k usnesení č. 0370/ZM1418/5 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku č. 2 k Realizační smlouvě č. objednatele 0158/2014/OI/LPO ze dne 

26.5.2014 na realizaci stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v 

oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se smluvními 

stranami: 

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 25041738 

a 

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem: Letenská 15, 118 10  Praha 1 

IČO: 00006947, 

a to za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření dodatku č. 2 k Realizační smlouvě 

dle tohoto bodu usnesení 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky rozhodnutí 
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zastupitelstva města o uzavření smlouvy o dílo v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, na realizaci dodatečných stavebních prací na stavbě “Revitalizace území a sanace 

škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník”,  s uchazečem: 

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01  Ústí nad Labem 

IČO: 25041738 

za cenu nejvýše přípustnou 742.787,89 Kč bez DPH, 

a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 2 k Realizační smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k Realizační smlouvě č. 0158/2014/OI/LPO ze dne 

26.5.2014 v rozsahu přílohy č. 3 předloženého materiálu na realizaci stavby “Revitalizace 

území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník” 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 4 předloženého materiálu na 

realizaci stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu 

Hranečník” za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 2 k Realizační smlouvě dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 2 a návrh na uzavření smlouvy o 

dílo dle bodu 3)  a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_M 1 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry HDD jámy “Jindřich” pro stavbu 
“Slezská Ostrava, ul. Hýbnerova - Rozšíření vodovodu a kanalizace” v 
k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02118/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 38/97 v 

bezpečnostním pásmu hlavního důlního díla jámy “Jindřich” ze dne 17.2.1997 vydaným pod 

č.j. Výst/ÚSŘ/4795/9/96 pro stavbu “Slezská Ostrava, ul. Hýbnerova - Rozšíření vodovodu a 

kanalizace” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí v majetku 
města, svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02119/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 a 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_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení urbanisticko-architektonické studie “NOVOSTAVBA 
TRŽNICE VEDLE NÁMĚSTÍ SNP, OSTRAVA - ZÁBŘEH” 
  
Usnesení číslo: 02120/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-

architektonické studie “NOVOSTAVBA TRŽNICE VEDLE NÁMĚSTÍ SNP, OSTRAVA - 

ZÁBŘEH” 
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se zhotovitelem Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem, Dr. Šmerala 6, 702 00  Ostrava 

IČO: 68909268 

za cenu nejvýše přípustnou 72.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení urbanistické studie “VÝŠKOVICKÁ ULICE, prostor mezi 
ulicí Svornosti a Čujkovová” 
  
Usnesení číslo: 02121/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanistické 

studie “VÝŠKOVICKÁ ULICE, prostor mezi ulicí Svornosti a Čujkovová” 

se zhotovitelem: Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o., Suvorovova 46/3, 700 30  

Ostrava 

IČO: 26833611 

za cenu nejvýše přípustnou 240.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných 

právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
uzavřené mezi společností Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním 
městem Ostrava z důvodu zajištění správy inteligentních zastávek 
  
Usnesení číslo: 02122/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 02608/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2810/2014/OD o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Koordinátor 

ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 

64613895, kterým se mění účel a výše poskytované dotace, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží: 

výdaje na dopravní územní obslužnost na: 

 § 2221, pol. 5193, ORJ 100                                                         o  151 tis. Kč 

zvýší: 

neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům na: 

§ 2221, pol. 5213, ÚZ 000002003, ORJ 100                               o 151 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení a  ke schválení bod 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 4 
Návrh na naložení s přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02123/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o bezúplatném převodu hmotného majetku Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové 

organizaci, Michalkoviká 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249, dle 

předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na Zoologickou zahradu Ostrava 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky “Oprava vzduchotechniky v Archivu města 
Ostravy II.”, poř.č. 145/2015 
  
Usnesení číslo: 02124/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na celkovou opravu 

vzduchotechniky v budově Archivu města Ostravy na ul. Špálova 19 v Ostravě - Přívoze dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KMO - Klimamontáže Ostrava, s.r.o. 

se sídlem: Blokova 291/3, 719 00 Ostrava 

IČO: 25361961 

za cenu nejvýše přípustnou 3.661.292,- Kč bez DPH 

  

 
 
 
 
 
 



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 55/57  

RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické 
energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 
2016 
  
Usnesení číslo: 02125/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky elektrické energie dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o 

výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč: 

a) v části I. - dodávka elektřiny v hladině VN 

Amper Market, a.s., IČO: 24128376, Sídlo: Antala Staška 1076/33a, Praha 4 

PSČ 140 00 

za cenu  26 247 282,00 Kč bez DPH 

b) v části II. - dodávka elektřiny v hladině NN 

ENWOX ENERGY s.r.o., IČO: 02639564, Sídlo: Denisova 639/2, Moravská Ostrava,  

PSČ 702 00 

za cenu 15 397 578,60 Kč bez DPH 

c) v části III. - dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení) pro pověřujícího zadavatele 

Ostravské komunikace, a.s. 

Amper Market, a.s., IČO: 24128376, Sídlo: Antala Staška 1076/33a, Praha 4 

PSČ 140 00 

za cenu 13 786 560,00 Kč bez DPH, 
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a to vše dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Oprava podlah dvou squashových kurtů v areálu Vědecko - 
technologického parku Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02126/RM1418/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ABS SQUASH s.r.o., IČO: 25845535,  

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín na opravu podlah dvou squashových hřišť dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu, a to za cenu nejvýše přípustnou 203 009,-- Kč s 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) schvaluje 

  
návrh rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje se rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o                        204 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o                         204 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

  
 
 


