
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 1/41  

Usnesení 
44. schůze rady města 
konané dne 12.01.2016 

čís. 02966/RM1418/44-03004/RM1418/44 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Michal Mariánek 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
 
 
 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 2/41  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.01.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02966/RM1418/44 RM_M 0 Schválení programu 44. schůze rady města dne 

12.01.2016 

28 

02967/RM1418/44 RM_M 19 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO 

35 

02968/RM1418/44 RM_M 27 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

programu Státní podpory sportu v roce 2016 v 

rámci Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy pro projekt „Revitalizace sportovního 

areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice” 

50 

02969/RM1418/44 RM_M 28 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekty „Revitalizace objektu Výškovická 

165, Ostrava-Výškovice“ a “Revitalizace ZŠ 

Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” 

50 

02970/RM1418/44 RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 

Magistrátu města Ostravy za rok 2015 

02 

02971/RM1418/44 RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 

kontrol za rok 2015 

02 

02972/RM1418/44 RM_M 24 Ukončení realizace projektu Trolejbus Karolina I. 

etapa 

38 

02973/RM1418/44 RM_M 26 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o 

poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

SMO, č. 2799/2013/OER na realizaci projektu 

“Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK”, 

který nově obsahuje návratnou finanční výpomoc 

z rozpočtu SMO 

38 

02974/RM1418/44 RM_M 30 Informace o stavu zpracování Strategického plánu 

rozvoje statutárního města Ostrava 

38 

02975/RM1418/44 RM_M 18 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

02976/RM1418/44 RM_M 20 Odpor proti platebnímu rozkazu 28 

02977/RM1418/44 RM_M 29 Návrh na schválení znění předžalobní výzvy 

adresované společnosti Woodman production a.s. 

28 

02978/RM1418/44 RM_M 2 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 

41 

02979/RM1418/44 RM_M 3 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2016 v oblastech sociální péče a 

protidrogové prevence 

86 

02980/RM1418/44 RM_M 1 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury 

“William Shakespeare - OSTRAVA 2016” 

87 

02981/RM1418/44 RM_M 17 Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o změnu podmínek 

použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace z 

rozpočtu SMO 

46 
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02982/RM1418/44 RM_M 32 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro 

Mistrovství České republiky mužů a žen v halové 

atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi městem Ostravou a Sdružením 

sportovních klubů Vítkovice, z. s. 

91 

02983/RM1418/44 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 

08 

02984/RM1418/44 RM_M 12 Návrh na souhlas s rekonstrukcí podzemního 

kabelového vedení NN a návrh na souhlas s 

umístěním podzemního vedení VN a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02985/RM1418/44 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení 

věcných břemen pro: PODA a.s., T-Mobile Czech 

Republic a.s., OVANET a.s. 

08 

02986/RM1418/44 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 

reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

02987/RM1418/44 RM_M 15 Návrh na záměr výpůjčky nebo pronájmu části 

pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ 

08 

02988/RM1418/44 RM_M 16 Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

02989/RM1418/44 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1”, poř. č. 

132/2015 

05 

02990/RM1418/44 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce veřejných 

osvětlení (PD + IČ)”, poř.č. 220/2015 

05 

02991/RM1418/44 RM_VZ 4 Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská”, poř. č. 3/2016 

05 

02992/RM1418/44 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - 

Dodatečné stavební práce III”, poř. č. 222/2015 

05 

02993/RM1418/44 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Zrušení výpustí do Dolového 

potoka a Rekonstrukce vodovodu v O. - 

Proskovicích (II. část)”, poř. č. 181/2015 

05 

02994/RM1418/44 RM_M 21 Povolení výjimky ze stavební uzávěry 

zlikvidované jámy “Šalamoun” pro stavbu 

“CarTec Group - BMW OSTRAVA - Parkoviště” 

v k.ú. Moravská Ostrava 

89 

02995/RM1418/44 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení studie 

“VEŘEJNÝ PROSTOR MEZI KOMERČNÍ 

BANKOU A BÝVALOU BANKOU UNION” 

 

 

89 
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02996/RM1418/44 RM_M 4 Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních 

dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší 

80 

02997/RM1418/44 RM_M 5 Úprava závazných ukazatelů r. 2015 07 

02998/RM1418/44 RM_M 6 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

02999/RM1418/44 RM_M 7 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

03000/RM1418/44 RM_M 8 Poskytnutí daru 07 

03001/RM1418/44 RM_M 10 Návrh na předání majetku statutárního města 

Ostravy k hospodaření Domovu Slunovrat, 

Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace a 

Domovu Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace 

84 

03002/RM1418/44 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na kancelářský nábytek do místností č. 301, 301A 

a 302 v budově Radnice města Ostravy 

84 

03003/RM1418/44 RM_M 9 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

září a říjen 2015 

28 

03004/RM1418/44 RM_ORG 1 Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 20.01.2016 

35 

 
 
Materiály projednané bez přijatého usnesení : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_M 23 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

2899/2015/OSR na zhotovení urbanistické studie 

“PŘESTUPNÍ TERMINÁL OSTRAVA, 

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ” 

38 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 22 Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních 

dotací na obnovu a zachování kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016”, včetně vyhlášení řízení 

89 

  RM_M 25 Návrh prodat pozemek v ploše “Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” a uzavřít 

kupní smlouvu se společností Vítkovice, výzkum 

a vývoj - technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

  RM_M 31 Návrh na změnu ve složení rady města 28 
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RM_M 0 
Schválení programu 44. schůze rady města dne 12.01.2016 
  
Usnesení číslo: 02966/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 44. schůze rady města dne 12.01.2016 

  

 
RM_M 19 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO 
  
Usnesení číslo: 02967/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 00097/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem navýšit odměny neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce o 3% z aktuální 

výše odměn a stanovit je včetně pravidel pro sčítání jednotlivých odměn s účinností od            

1. 2. 2016 následovně: 

a) člen zastupitelstva - základní odměna 1669 Kč + příplatek 845 Kč, tj. celkem 2514 Kč, 

b) člen rady - základní odměna 5387 Kč, 

c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 4707 Kč, 

d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní odměna 3368 Kč, 

e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 845 Kč se poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod 

písmenem b) - d)  v uvedeném pořadí, 

přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje do celkové měsíční 
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odměny ve všech případech, 

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí, 

c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy výboru (komise) a člena téhož výboru 

(komise) 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Milena Vodárková, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 27 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z programu Státní podpory 
sportu v roce 2016 v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-
Výškovice” 
  
Usnesení číslo: 02968/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-

Výškovice”  ke spolufinancování v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016, Programu 

133510 – Podpora materiálně technické základny sportu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci pro projekt “Revitalizace 

sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice” ke spolufinancování v rámci Státní 

podpory sportu pro rok 2016, Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny 

sportu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016, v 
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případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.03.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 28 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekty „Revitalizace objektu 
Výškovická 165, Ostrava-Výškovice“ a “Revitalizace ZŠ Kosmonautů 
15, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 02969/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Revitalizace objektu Výškovická 165, Ostrava-Výškovice” ke 

spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 - 

Energetické úspory 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” ke 

spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 - 

Energetické úspory 

  

3) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci pro projekt “Revitalizace objektu 

Výškovická 165, Ostrava-Výškovice” v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020, prioritní osy 5 - Energetické úspory 

  

4) souhlasí 
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s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh” v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 - Energetické úspory 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a o předložení žádosti o dotaci a 

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

19 v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
6) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a o předložení žádosti o dotaci a 

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

19 v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
7) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
8) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_MZP 1 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za 
rok 2015 
  
Usnesení číslo: 02970/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2015 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
plán interního auditu pro rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy 
o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 02971/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích 

finančních kontrol za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
základní plán kontrolní činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Ukončení realizace projektu Trolejbus Karolina I. etapa 
  
Usnesení číslo: 02972/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6309/RM1014/82 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Trolejbus Karolina I. etapa” spolufinancovaného z 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Trolejbus Karolina I. etapa” dle podmínek stanovených ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0921/2013/OER - příloha č. 1) 

a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.12.2020 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - 

poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu 

“Trolejbus Karolina I. etapa” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0921/2013/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu SMO, č. 2799/2013/OER na realizaci 
projektu “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK”, který nově 
obsahuje návratnou finanční výpomoc z rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 02973/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00091/16 
k usnesení č. 1922/ZM1014/27 
k usnesení č. 2544/ZM1014/33 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 2799/2013/OER uzavřené mezi Statutárním 

městem Ostrava a svazkem obcí Regionem Poodří, Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Obec 

Bartošovice 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 30 
Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního 
města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02974/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02700/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o o dílo ev. č. 02959/2015/OSR/ZFUN uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a BeePartner, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) projednala 

  
informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
Řídící výbor strategického plánu rozvoje města ve složení dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava 

a informace o Řídícím výboru strategického plánu rozvoje města dle přílohy č. 3 předloženého 
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materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bohu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 18 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 02975/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00048/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení ke 

schválení na 13. zasedání zastupitelstva města s úpravou 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 20 
Odpor proti platebnímu rozkazu 
  
Usnesení číslo: 02976/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat odpor proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem v Ostravě ze dne 

23.12.2015, č.j. 180 C 58/2015 - 31 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na schválení znění předžalobní výzvy adresované společnosti 
Woodman production a.s. 
  
Usnesení číslo: 02977/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
znění předžalobní výzvy k zaplacení částky ve výši 223 013,58 Kč s příslušenstvím adresované 

společnosti Woodman production a.s., IČO: 253 94 886, se sídlem Martinovská 3262/50, 

Martinov, 723 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 02978/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 v celkové výši                    

165 215,- Kč 

  

 
RM_M 3 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v 
oblastech sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 02979/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
86 
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k materiálu č. BJ1418 00086/16 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 2779/ZM1014/34 
k usnesení č. 0617/ZM1418/8 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2016 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 

2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související aktivity 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2016 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2016 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence 

na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 se subjekty zabezpečujícími sociální služby 

uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 15/41  

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence 

na rok 2016 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 se subjekty zabezpečujícími související 

aktivity uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit finanční rezervu: 

- v oblasti sociální péče v celkové výši 8.793.000 Kč a 

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 51.000 Kč. 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb dle 

4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 

2015 - 2018 a pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2016. 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j í 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301                          o                                    24 494 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303                          o                                        694  tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221. ÚZ 7302                          o                                     2 200  tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osob 

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301                          o                                         600 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                      2 215 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                      1 130 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         930 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         455 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         135 tis. Kč 
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             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         225 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         500 tis. Kč  

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                      2 200 tis. Kč           

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         230 tis. Kč 

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         260 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                           60 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         300 tis. Kč            

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         150 tis. Kč 

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         700 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                      1 750 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         500 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         310 tis. Kč  

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         465 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         260 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         390 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                      1 205 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                      1 650 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                      1 110 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         150 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         525 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         750 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                      1 200 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         500 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                      1 100 tis. Kč 
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§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                         150 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         600 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                      1 390 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301                          o                                         945 tis. Kč 

             pol. 5222, ÚZ 7301                          o                                      2 248 tis. Kč 

             pol. 5223, ÚZ 7301                          o                                         100 tis. Kč 

-   s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

            § 4349, pol. 5909, ÚZ 7400                                                        779  tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7400                          o                                         300 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400                          o                                         144 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400                          o                                         185 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400                          o                                         150 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 

5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 1 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “William Shakespeare - 
OSTRAVA 2016” 
  
Usnesení číslo: 02980/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 00039/16 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si schválení výzvy v oblasti kultury “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” na 

podporu projektů spjatých s tvorbou a dílem Williama Shakespeara při čtyřstém výročí jeho 

úmrtí dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” na 

podporu projektů spjatých s tvorbou a dílem Williama Shakespeara při čtyřstém výročí jeho 

smrti dle bodu 1) tohoto usnesení s úpravou 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

20.01.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 17 
Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o změnu podmínek použití poskytnuté 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO 
  
Usnesení číslo: 02981/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
46 

  
k materiálu č. BJ1418 00117/16 
k usnesení č. 0463/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně podmínek použití neinvestiční účelové dotace poskytnuté společnosti FC 

Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, PSČ 710 00 Ostrava, 

IČO 64610128 a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě  ev. č. 1793/2015/KSV dle přílohy č. 3 
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předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

20.01.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 32 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace pro Mistrovství České republiky 
mužů a žen v halové atletice 2016 a uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi městem 
Ostravou a Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z. s. 
  
Usnesení číslo: 02982/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00125/16 
k usnesení č. 02798/RM1418/41 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 525 tis. Kč Sdružení sportovních klubů 

Vítkovice, z. s., se sídlem Závodní 2891/86, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO: 00534544 na 

uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v halové atletice ve dnech 27. -                        

28. 2. 2016 dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi městem Ostravou a Sdružením sportovních klubů Vítkovice, z. s., se sídlem 

Závodní 2891/86, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO: 00534544 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 20/41  

snižují neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 525 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 525 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, PhD. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02983/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

GARVIS Solution s.r.o., IČO: 28659058 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 12 
Návrh na souhlas s rekonstrukcí podzemního kabelového vedení NN a 
návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení VN a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 02984/RM1418/44 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací rekonstrukce podzemního kabelového vedení 3x NN  a s umístěním podzemního 

kabelového vedení 3x VN v pozemku: 

parc.č. 71/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava Kaminského, přel. VNk, NNk, SMO” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního kabelového vedení 3x VN k části pozemku: 

parc.č. 71/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen pro: PODA a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 02985/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene evid. č. 0962/2014/MJ ze dne 4. 4. 2015, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 25816179 

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, Hrabůvka, 4. etapa” 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 270/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s oprávněným: 

PODA a.s.  

sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 251 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 253 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 286 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 320 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava,  s oprávněným: 
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T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 4425/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s.  

sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02986/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 1, ev. č. 0208/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                 

008 45 451 a Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykovo náměstí č. 

1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 000 97 594, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba  a skončení nájmu 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                           

008 45 451 a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2,            

701 85 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 008 45 035, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                 

008 45 451 a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, 28. října 120/1701, PSČ 702 00, IČO: 253 82 276, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 5 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                

008 45 451 a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 

3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 005 33 874, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 5, ev. č. 0405/2010/MJ ze dne 29. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 5 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                     

008 45 451 a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 26/175, PSČ 702 00, IČO: 68 917 066, 

kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 6, ev. č. 0186/2008/MJ ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                 

008 45 451 a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. 

Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 001 00 528, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 7, ev. č. 0120/2009/MJ ze dne 19. 1. 2009, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                

008 45 451 a Domem kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o., se sídlem Ostrava, Zábřeh, 

náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 479 73 145, kterým se mění: 
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- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 

vitríny č. 8, ev. č. 0210/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:                  

008 45 451 a Domem kultury města Ostravy, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 

28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 471 51 595, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr výpůjčky nebo pronájmu části pozemku v k.ú. Zábřeh-
VŽ 
  
Usnesení číslo: 02987/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p.p.č. 460/1 ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1914-109/2014 ze dne                 

29. 5. 2014, vyhotoveného GESPO v.o.s., označena jako pozemek p.p.č. 460/48 ost. plocha, 

manipulační plocha 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na odejmutí nemovité věci ze svěření městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 02988/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 00122/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí nemovité věci, a to pozemku parc. č 3515/1, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením § 132 odst. 

1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 
(ÚČOV) - Š1”, poř. č. 132/2015 
  
Usnesení číslo: 02989/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02405/RM1418/35 
k usnesení č. 01891/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 

(ÚČOV) - Š1” s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Porr a.s. 

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00  Praha 10 

Porr a.s., odštěpný závod  - Vodohospodářské stavby 

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00 
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IČO: 43005560 

za cenu nejvýše přípustnou 14.797.700,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce veřejných osvětlení (PD + IČ)”, poř.č. 
220/2015 
  
Usnesení číslo: 02990/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektových 

dokumentací a zajištění pravomocných územních rozhodnutí pro stavby ”Rekonstrukce VO 

oblast Lumírova - Charvátská”, “Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě” a “Veřejné 

osvětlení Čapkova - přechod” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 660.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská”, poř. č. 
3/2016 
  
Usnesení číslo: 02991/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci stavby “Tramvajové 

mosty ul. Plzeňská, mosty 5-022, 5-023” v k. ú. Zábřeh na Odrou, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého návrhu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce III”, 
poř. č. 222/2015 
  
Usnesení číslo: 02992/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00089/16 
k usnesení č. 01211/RM1418/20 
k usnesení č. 02117/RM1418/30 
k usnesení č. 0651/ZM1418/8 
k usnesení č. 2223/ZM1014/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku č. 3 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. 4 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. 3 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 

zastupitelstva města o uzavření smlouvy o dílo v rozsahu dle přílohy č. 5 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 
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IČO: 25041738 

za cenu nejvýše přípustnou 1.313.955,20 Kč bez DPH, 

a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 3 k Realizační smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 k Realizační smlouvě č. 0158/2014/OI/LPO ze dne 

26.5.2014 v rozsahu přílohy č. 4 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. 5 předloženého materiálu na 

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

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

tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 3 a návrh na uzavření smlouvy o 

dílo dle bodů 3)  a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce 
vodovodu v O. - Proskovicích (II. část)”, poř. č. 181/2015 
  
Usnesení číslo: 02993/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02630/RM1418/38 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 

stavby „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce 

vodovodu Proskovice ul. Světlovská“ – 2. část, k.ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č.3 

předloženého materiálu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř č. 10: 

KR Ostrava a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

IČO: 258 90 981 

za cenu nejvýše přípustnou 5.250.000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 21 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry zlikvidované jámy “Šalamoun” 
pro stavbu “CarTec Group - BMW OSTRAVA - Parkoviště” v k.ú. 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02994/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 167/97, v 

bezpečnostním pásmu zlikvidované jámy ”Šalamoun” ze dne 14.8.1997 vydaným pod č.j. 

Správ./ÚSŘ/2672/97/Kov,  pro stavbu “CarTec Group - BMW Ostrava - Parkoviště” v k.ú. 

Moravská Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení studie “VEŘEJNÝ PROSTOR MEZI KOMERČNÍ BANKOU A 
BÝVALOU BANKOU UNION” 
  
Usnesení číslo: 02995/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“VEŘEJNÝ PROSTOR MEZI KOMERČNÍ BANKOU A BÝVALOU BANKOU UNION” 
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se zhotovitelem: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Tyršova 1761/14, 702 00  Moravská Ostrava 

IČO: 73060755 

za cenu nejvýše přípustnou 77.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Dodatečné poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší 
  
Usnesení číslo: 02996/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00120/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší v celkové výši 1.714.500 Kč subjektům uvedeným v příloze č. 1 

předloženého materiálu na realizaci ozdravných pobytů v období od 01.11.2015 -                        

30.04.2016 dle předloženého návrhu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních transferů z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší  v celkové výši 1.714.500 Kč, a to: 

• 171.000 Kč městskému obvodu Nová Bělá za účelem poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku pro Základní školu, Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, 

příspěvková organizace 

• 711.000 Kč městskému obvodu Hrabová za účelem poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku pro Základní školu Ostrava-Hrabová, Paskovská 64, příspěvková organizace 

• 157.500 Kč městskému obvodu Ostrava-Jih za účelem poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku pro Základní školu Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková 

organizace 

• 675.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava za účelem poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku ve výši 180.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava, 
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Zámostní 31, příspěvková organizace, 180.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava, 

Požární 8/61, příspěvková organizace, 180.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská Ostrava, 

Komerční 22a, příspěvková organizace a 135.000 Kč pro Mateřskou školu Slezská 

Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace 

na realizaci 14 denního ozdravného pobytu v období od 01. 11. 2015 do 30. 04. 2016 dle 

podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- snižují běžné výdaje na ORJ 190 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010 ................................................. o 1.715 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 503 ................................. o 675 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 504 ................................. o 158 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 506 ................................. o 171 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 521 ................................. o 711 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 503 ................................ o 675 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 675 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava-Jih: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 503 ................................ o 158 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 158 tis. Kč 
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u městského obvodu Nová Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 ................................ o 171 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 171 tis. Kč 

u městského obvodu Hrabová: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 521 ................................ o 711 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010 .................................................. o 711 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 5 
Úprava závazných ukazatelů r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02997/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00104/16 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření pro rok 2015, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 275 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 48 tis.Kč 

                                      ÚZ 35015 o 20 tis.Kč 

                                      ÚZ 35019 o 17 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 34, ÚZ 33513233 o 178 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 31 tis.Kč  

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 34, ÚZ 33513233 o 97 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 17 tis.Kč 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, org. 4241, ÚZ 35015 o 20 tis.Kč 

                                                                    ÚZ 35019 o 17 tis.Kč 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 913 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- investiční transfery 

na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org. 4241 o 913 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazných ukazatelů 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Sluníčko o 323 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 37 tis.Kč 

b) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava                

o 913 tis.Kč 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 02998/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 2221, pol. 5151, ORJ 230 o 3 tis.Kč (C.1.) 

- investiční transfery 

na § 3699, pol. 6342, ORJ 300, org. 8100000000 o 1 222 tis.Kč (C.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 3 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3699, pol. 5323, ORJ 300, org. 8100000000 o 1 222 tis.Kč (C.2.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 7 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02999/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření pro rok 2015, kterým se 

z v y š u j í 

- přijaté investiční transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ÚZ 38588505, org. 3078000000 o 4 080 tis.Kč (B.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městským obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 959 tis.Kč (B.3.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 14 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 3 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 1 tis.Kč  

na § 4329, pol. 5173, ORJ 130, ÚZ 13011 o 125 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 28 011 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 7 888 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 280 tis.Kč (B.4.) 

                                                  o 959 tis.Kč (B.3.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 3 800 tis.Kč (B.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 130, § 4399, pol. 5136, ÚZ 13015 o 2 tis.Kč 

                                           pol. 5137, ÚZ 13015 o 16 tis.Kč  

(C.2.) na ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 100 tis.Kč 
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                                                              pol. 5021 o 5 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 20 tis.Kč 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 604 o 28 011 tis.Kč (B.1.) 

                                                                                 o 7 888 tis.Kč (B.2.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 8 
Poskytnutí daru 
  
Usnesení číslo: 03000/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00101/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru panu MXXXXXXX FXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, 708 00 Ostrava-XXXX, nar. XXXXX ve výši 40 tis.Kč a o 

uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 40 tis.Kč 

z v y š u j í  neinvestiční transfery obyvatelstvu 

na § 4349, pol. 5492, ORJ 120 o 40 tis.Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na předání majetku statutárního města Ostravy k hospodaření 
Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace a Domovu 
Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03001/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o předání movitého majetku statutárního města Ostravy - motorové vozidlo Fiat Ducato 

Light 2,3 MTJ, VIN:ZFA25000002985044, RZ: 9T9 1907, ve výši 947 224,00 Kč, do správy k 

hospodaření v souladu s § 27 ods.2, písmeno e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Domov 

Slunovrat,  Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, Ostrava-

Přívoz, PSČ 702 00, IČO:70631841 

b) o předání movitého majetku statutárního města Ostravy - motorové vozidlo Fiat Ducato 

Light 2,3 MTJ, VIN:ZFA25000002987072, RZ: 9T9 1906, ve výši 947 224,00 Kč, do správy k 

hospodaření v souladu s § 27 ods.2, písmeno e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Domov 

Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, Ostrava-

Vítkovice, PSČ 703 00, IČO:70631832 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podepsání předávacího protokolu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kancelářský 
nábytek do místností č. 301, 301A a 302 v budově Radnice města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03002/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě KASCH - interier s.r.o. se sídlem: Jaromíra 

Šamala 318/10, 72525 Ostrava - Polanka nad Odrou, IČ: 26831724 na dodání kancelářského 

nábytku včetně montáže do kanceláří číslo 301, 301A a 302 v budově Radnice města Ostravy 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu za nejvýše přípustnou cenu 279.829,- Kč bez 

DPH 

  

2) zplnomocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 9 
Kontrola plnění usnesení rady města za období září a říjen 2015 
  
Usnesení číslo: 03003/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 
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RM_ORG 1 
Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 20.01.2016 
  
Usnesení číslo: 03004/RM1418/44 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
návrh programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.01.2016 o další body, a to: 

- Návrh na změnu ve složení rady města 

- Návrh na změnu ve složení výborů kontrolního, finančního a statutového 

- Návrh   na   odvolání   a  volbu členů v orgánech společností s majetkovou účastí statutárního  

   města Ostravy a návrh  na  změnu společenských smluv (stanov) společností   s   majetkovou  

   účastí statutárního města Ostravy ve věci změny počtu členů dozorčích rad 

- Delegace zástupců statutárního města Ostravy   na  valné hromady obchodních společností   s  

  majetkovou účastí statutárního města Ostravy 

- Návrh prodat pozemek   v  ploše “Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov”   a   uzavřít  

  kupní  smlouvu  se   společností Vítkovice, výzkum a vývoj - technické aplikace a.s.,   v   k.ú.  

  Mošnov, obec Mošnov 

  

 
  
 
 


