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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.08.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

06994/RMm1418/23 RM_M 0 Schválení programu 23. mimořádné schůze rady 

konané dne 14.08.2017 

35 

06995/RMm1418/23 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

06996/RMm1418/23 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2017”, 

poř. č. 131/2017 

38 

06997/RMm1418/23 RM_M 16 Smlouva na zajištění grafických prací a výrobu 

prezentačních výstupů k projektům ZdravaOVA  a 

European Green Capital 

38 

06998/RMm1418/23 RM_M 3 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení 

pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 

31 

06999/RMm1418/23 RM_M 7 Záměr města s využitím pavilonu G v areálu 

výstaviště Černá louka 

87 

07000/RMm1418/23 RM_M 8 Návrh na záměr města pronajmout část nemovité 

věci (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

07001/RMm1418/23 RM_M 9 Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla 

společnosti 

08 

07002/RMm1418/23 RM_M 13 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

07003/RMm1418/23 RM_M 14 Návrh na souhlas s rekonstrukcí ul. Emila Filly, 

návrh na nesouhlas se stavbou přístřešku zastávky 

MHD, návrh na souhlas s rekonstrukcí obslužné 

plochy chodníků 

08 

07004/RMm1418/23 RM_M 10 Dohoda o narovnání smluvního vztahu 05 

07005/RMm1418/23 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon odborně-

technického dohledu v rámci architektonické 

studie a studie proveditelnosti stavby “Výstavba 

pavilonu X v areálu Městské nemocnice Ostrava“ 

05 

07006/RMm1418/23 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Znalecký posudek - DK 

Poklad”, poř. č. 169/2017 

05 

07007/RMm1418/23 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a prodloužení 

sběrače B do Radvanic“, poř. č. 17/2016 

05 

07008/RMm1418/23 RM_M 1 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 

Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Polanka nad Odrou na 

realizaci projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka 

nad Odrou” 

80 

07009/RMm1418/23 RM_M 4 Uzavírání smluv o úschově zvířete 

 

 

 

80 

07010/RMm1418/23 RM_M 15 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 80 
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životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “Výsadba zeleně na pozemku svěřeném 

Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové 

org.” 

07011/RMm1418/23 RM_M 6 Dohoda o plné moci 07 

07012/RMm1418/23 RM_M 11 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

07013/RMm1418/23 RM_M 5 Nákup parkovacích automatů 09 

07014/RMm1418/23 RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství  a 

sportu k 01.09.2017 

36 

07015/RMm1418/23 RM_MZP 2 Návrh na úpravu organizační struktury dle 

jednotlivých funkčních míst odboru dopravně 

správních činností k 1.9.2017 

36 

07016/RMm1418/23 RM_M 2 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích          

v katastrálních územích obce Ostrava, jako 

vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

07017/RMm1418/23 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

pokácení 11 ks stromů na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 12 Návrh na vydání souhlasu s realizací stavby 

zpevněné plochy 

08 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 31 Tisková oprava bodu 1) usnesení č. 

06832/RMm1418/20 

87 

  RM_TO 26 Tisková oprava bodu 1) usnesení č. 

06885/RM1014/99 

87 

  
RM_M 0 
Schválení programu 23. mimořádné schůze rady konané dne 14.08.2017 
  
Usnesení číslo: 06994/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 23. mimořádné schůze rady města konané dne 14.08.2017 

  

 
RM_VH 1 (zn.předkl.) 
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Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 06995/RMm1418/23 

28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 
Ostrava, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
k usnesení č. 05900/RM1418/86 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
body 2), 3) svého usnesení č. 05900/RM1418/86 ze dne 14. 3. 2017 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ing. Ivo Furmančíka, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXX 

XXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2           

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2017”, poř. č. 131/2017 
  
Usnesení číslo: 06996/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí 

služeb souvisejících s konáním mezinárodního veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO 

REAL Mnichov 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

Sun Drive s.r.o. 
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se sídlem: č.p. 28, 664 71 Chudčice 

IČO: 26273896 

za cenu nejvýše přípustnou 1 930 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 16 
Smlouva na zajištění grafických prací a výrobu prezentačních výstupů  
k projektům ZdravaOVA a European Green Capital 
  
Usnesení číslo: 06997/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy na zajištění grafických prací a výrobu prezentačních výstupů k projektům 

ZdravaOVA a European Green Capital mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Vladimír Skórka s.r.o. 

se sídlem Křižíkova 2831/2, 702 00 Ostrava, IČ: 02435918 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje ORJ 221, §2141, pol. 5139 o 50 000,- Kč a 

zvyšují běžné výdaje ORJ 300,  §2143, pol. 5169 o 50 000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 

RM_M 3 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

(zn.předkl.) 
31 
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ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 06998/RMm1418/23 
  
Rada města 

  
1) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace, IČO: 00845035, se sídlem ul. 28. října 289/2, Ostrava,        

PSČ 70200, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zřizuje 

  
komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ve složení dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka 

právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, na webových stránkách města 

a ve sdělovacích prostředcích dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.10.2017 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 7 
Záměr města s využitím pavilonu G v areálu výstaviště Černá louka 
  
Usnesení číslo: 06999/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o záměru města s využitím pavilonu G v areálu výstaviště Černá louka dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
představenstvo společnosti Ostravské výstavy, a.s., o ukončení všech podnájemních 
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vztahů v pavilonu G na výstavišti Černá louka dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1 

předloženého materiálu, nejpozději do 31. 10. 2017 

  

 
RM_M 8 
Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci (k.ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 07000/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 1372/1, ost. plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 
, dle situačního snímku, který je 

přílohou  č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 9 
Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti 
  
Usnesení číslo: 07001/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 06840/RMm1418/20 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 06840/RMm1418/20 ze dne 23. 6. 2017 v bodě 2, kterým udělila souhlas       s 

umístěním sídla nově vznikající společnosti Masív systém, s.r.o. do budovy č. p. 1167, která je 

součástí pozemku parc. č. 108, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, umístěné na adrese: Černá louka 1167, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Lucas structure, s.r.o., IČO: 29441595 

do budovy č. p. 1167, která je součástí pozemku parc. č. 108, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Černá louka 1167, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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RM_M 13 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 07002/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek  p.č.st. 6558 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  část  pozemku p.p.č. 474/25 - ost. plocha, ost. komunikace o  

výměře 17 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města, 

Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih,    která  je  dle  geometrického plánu 

č.  3349-174/2016 vyhotoveného pro Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  označena jako 

pozemek p.č.st. 6626, zast. plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.09.2017 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s rekonstrukcí ul. Emila Filly, návrh na nesouhlas se 
stavbou přístřešku zastávky MHD, návrh na souhlas s rekonstrukcí 
obslužné plochy chodníků 
  
Usnesení číslo: 07003/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
- s rekonstrukcí vozovky a chodníků místní komunikace Emila Filly, včetně umístění 3 ks 

uličních vpustí na pozemku p.p.č. 153/41 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to v rámci 

stavby “Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava - Mariánské Hory” 

dle snímku, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu 

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- jelikož bude stavbou “Rekonstrukce ul. Emila Filly Ostrava - Mariánské Hory” dotčen také 

pozemek p. p. č. 750 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na kterém se připravuje dle 

schématu územního plánu a koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě vedení stezky pro 

chodce a cyklisty, bude v projektu uvedené stavby toto vedení zohledněno, 

- vpustě budou mít mřížky s otvory kolmými na osu vozovky tak, aby nebyly nebezpečné 

jedoucím cyklistům,  

- nájemce BS-spoj s.r.o., se sídlem Olivova 2090/6, Ostrava, 709 00, Mariánské Hory,           

IČO 25889320, nebude omezen ve svých právech vyplývajících z nájemní smlouvy ev.        č. 

2319/2016/MJ ze dne 5. 9. 2016, uzavřené se statutárním městem Ostrava, za účelem 

vybudování vodovodní a plynovodní přípojky v rámci stavby “Plynovodní a vodovodní 

přípojka pro objekt na ul. Olivova 2090/6, Ostrava - Mariánské Hory”. 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Přístřešek zastávky MHD - Vozovna trolejbusů” na Sokolské třídě, jejíž 

umístění je plánováno realizovat na pozemku parc. č. 1092/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, za podmínky dodržení jednotného vizuálního stylu přístřešků na území Ostravy 

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby na pozemku parc. č. 3630/44 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava          

v rámci stavby “Rekonstrukce obslužné plochy chodníků u polyfunkčního domu na ul. 

Vítkovická”  

dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 8 tohoto materiálu 

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

za splnění níže uvedených podmínek: 

- nedojde ke kolizi s investičním záměrem města na Náměstí Republiky vybudovat stezku pro 

chodce a cyklisty na dotčené parcele, 

- předmětná stavba bude koordinována se záměrem vybudování bikesharingového stání 

umístěného na rozhraní předmětné parcely a sousední parcely č. 2727/12 v k. ú. Moravská 

Ostrava, jejíž zprovoznění je plánováno  cca v březnu 2018, 
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- nedojde ke kolizi se stavbou Magistrátu města Ostravy ”Rekonstrukce Frýdlantských mostů” 

  

 
RM_M 10 
Dohoda o narovnání smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 07004/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o narovnání smluvního vztahu ze Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

č. 2684/2015/OI/ ZFUN uzavřené se zhotovitelem (příkazníkem): 

KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, IČO: 26817853 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na výkon odborně-technického dohledu v rámci 
architektonické studie a studie proveditelnosti stavby “Výstavba 
pavilonu X v areálu Městské nemocnice Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 07005/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření  Smlouvy příkazní na výkon odborně - 

technického dohledu nad přípravou architektonické studie a studie proveditelnosti stavby 

“Výstavba pavilonu X v areálu Městské nemocnice Ostrava“, za cenu nejvýše přípustnou 

220.000,- Kč bez DPH se společnosti:  

rala s.r.o., IČO: 272 18 015,  Nádražní 1272/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Znalecký posudek - DK Poklad”, poř. č. 169/2017 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 07006/RMm1418/23 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

znaleckého posudku stavebně-technického stavu Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ARMING spol. s r.o. 

se sídlem: Ocelářská 338/6, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 62304178 

za cenu nejvýše přípustnou 495.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, 
poř. č. 17/2016 
  
Usnesení číslo: 07007/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 1302/ZM1418/19 
k usnesení č. 05138/RM1418/74 
k usnesení č. 04610/RM1418/66 
k usnesení č. 05829/RM1418/84 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Rekonstrukce a prodloužení  sběrače B  do 

Radvanic”, v k.ú. Slezská Ostrava a Radvanice, obec Ostrava, z důvodu uvedeného         v 

příloze  č. 1 předloženého materiálu a za podmínky rozhodnutí Ministerstva financí uchazeče, 

který podal svou nabídku pod poř. č. 1: 

”Společnost sběrač B” 

PORR a.s. 

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

IČO: 43005560 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem: Kladno, Vašíčkova 3081 

IČO: 45146802 

a 

EUROGAS a.s. 

se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Sirotčí 1145/7 
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IČO: 61859974 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu    o 

výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B    do 

Radvanic” a  o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 

rozhodnutí Ministerstva financí, s uchazečem: 

HOCHTIEF CZ, a.s. 

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 

IČO: 46678468 

za cenu nejvýše přípustnou 187.297.182,21 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního 
prostředí města Ostravy městskému obvodu Polanka nad Odrou       na 
realizaci projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 07008/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 53,6 % z celkových nákladů na realizaci 

projektu “IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou”, maximálně však 2.000.000 Kč, dle 

přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Uzavírání smluv o úschově zvířete 
  
Usnesení číslo: 07009/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na převedení kompetencí k rozhodování o uzavírání a k uzavírání smluv o úschově      na 

straně statutárního města Ostravy, jakožto schovatele, na Magistrát města Ostravy dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí na straně 

statutárního města Ostravy, 

jakožto schovatele rozhodoval o uzavírání a uzavíral smlouvy o úschově v souladu se zákonem 

č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů a zákonem       č. 

89/2016 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze v případech, kdy se 

bude jednat o úschovu zvířete (psa) v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích  

  

 
RM_M 15 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “Výsadba zeleně na pozemku 
svěřeném Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové org.” 
  
Usnesení číslo: 07010/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

48.000 Kč právnické osobě: Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO: 00602051, se sídlem Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava na realizaci projektu “Výsadba 

zeleně na pozemku svěřeném Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové org.” dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují sankční platby přijaté od jiných subjektů 

§ 3769, pol. 2212, ORJ 190 ..................................... o 48 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 

§ 3745, pol. 5339, ÚZ 1030, ORJ 190 ..................... o 48 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 07011/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a MVDr. Barborou 

Jelonkovou, starostkou městského obvodu Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 11 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 07012/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace od městského obvodu Petřkovice ve výši 80 tis. Kč na nasvětlení přechodů pro 

chodce ul. Koblovská, Petřkovice 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček          o 

280 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 3 246 tis.Kč (C.2.) 
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- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 85000000, ÚZ 103533063 o 174 tis.Kč 

                                                                         ÚZ 103133063 o 21 tis.Kč 

(A.2.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 85000000, ÚZ 103533063 o 189 tis. Kč 

                                                                         ÚZ 103133063 o 23 tis. Kč   

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 600 tis. Kč (A.4.) 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 280 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 611, org. 611 o 80 tis.Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 140, § 3299, org. 85000001, pol. 5166, ÚZ 103533063 o 174 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 21 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 103103639 o 11 tis.Kč 

(A.2.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5021, org. 85000000, ÚZ 103103639 o 7 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 13 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103533063 o 105 tis. Kč 

                                                             org. 85000001, ÚZ 103103639 o 5 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 10 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103533063 o 84 tis. Kč  

(C.2.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 2 100 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 1 146 tis.Kč 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 88 tis.Kč (C.3.) 

na § 3612, pol. 5179, ORJ 137 o 20 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 135, na § 6171, pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 91000000 o 255 tis. Kč 

                                                                    ÚZ 109117017, org. 91000000 o 45 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 1 785 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4326 o 200 tis.Kč 

                                                             org. 4327 o 310 tis.Kč 

                                                             org. 4328 o 500 tis.Kč 

                                                             org. 4323 o 3 000 tis.Kč 

               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 3186 o 122 tis.Kč 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 611, org. 4324000000 o 80 tis.Kč (C.4.)    

na § 2219, pol. 6122, ORJ 100   o 908 tis. Kč (C.6.) 

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 39 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6121 o 5 567 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 8323 o 600 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3745, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 10 tis. Kč (C.5.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, org. 4245, ÚZ 13307 o 600 tis. Kč (A.4.) 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, org. 4245, ÚZ 201 o 280 tis. Kč (A.5.) 
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- investiční transfery 

na § 3319, pol. 6322, ORJ 300, ÚZ 7120 o 95 tis. Kč (C.5.)  

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 280 tis. Kč       

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 300, org. 85000000 o 11 tis.Kč (A.1.) 

                                                                           o 12 tis. Kč (A.2.) 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 88 tis. Kč (C.3.) 

na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 20 tis. Kč (C.9.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 260 o 300 tis. Kč (C.10.) 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 1 785 tis. Kč (C.7.)  

- kapitálové výdaje, 

 (C.1.) na ORJ 230, § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 1 010 tis.Kč 

                                § 3631, pol. 6121, org. 4320 o 3 000 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3186 o 122 tis.Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 908 tis. Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 6 167 tis. Kč (C.9.)  

- neinvestiční transfery 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 300, ÚZ 7120 o 95 tis. Kč (C.5.) 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 280 tis. Kč (A.5.) 

- investiční transfery 

na § 3745, pol. 6322, ORJ 300, ÚZ 7120 o 10 tis. Kč (C.5.) 

na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 39 tis. Kč (C.8.)  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 718 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 718 tis. Kč 

městský obvod Slezská Ostrava (A.3.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 768 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 768 tis. Kč 

městský obvod Ostrava-Jih (A.3.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 646 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 
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na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 646 tis. Kč 

městský obvod Poruba (A.3.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 2 375 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 2 375 tis. Kč 

městský obvod Petřkovice (A.3.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 224 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 224 tis. Kč 

městský obvod Hrabová (A.3.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 268 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 268 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Nákup parkovacích automatů 
  
Usnesení číslo: 07013/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na zakoupení 2 ks parkovacích automatů 

  

2) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zakoupení 2 ks parkovacího automatu typu WSA Ticket Line PSA-

7, a to za cenu 260.000,- Kč bez DPH společnosti WSA doprava a parkování s.r.o.           se 

sídlem , Na Plachotě 156, Radonice, IČO: 27913309 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy k zabezpečení  

všech úkonů spojených s realizací bodu 2), včetně podpisu objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.09.2017 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství a sportu k 01.09.2017 
  
Usnesení číslo: 07014/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zvýšení počtu funkčních míst odboru školství a sportu v souvislosti se zahájením realizace 

projektu  

” Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II “ z 79 na 81 v období  realizace 

projektu 1.9.2017 - 31.8.2020 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu organizační struktury dle jednotlivých funkčních míst 
odboru dopravně správních činností k 1.9.2017 
  
Usnesení číslo: 07015/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
36 

  
k usnesení č. 06988/RM1418/99 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č.06988/RM1418/99 ze dne 25.7.2017, kterým schválila novou organizační 

strukturu odboru dopravně správních činností dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého 

materiálu, s účinností od 1.8.2017 tak, že se příloha č.1 nahrazuje v plném rozsahu novou 

přílohou č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 

(zn.předkl.) 
84 
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obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 07016/RMm1418/23 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. 

č. 3078/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním        

a realizací stavby „Ostrava - Svinov 1480/1, Canal, přípojka NNk“ na pozemku parc. č. 1480/1 

-  zahrada a 1485 - ostatní plocha, ostaní komunika v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro žadatele 

stavby: Jindřišku Wróblovou, Na Příčnici 881/27, 739 32  Vratimov, IČO: 42999103,           na 

základě plné moci investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,           405 

02  Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 438/3 

– ostatní plocha, silnice v k. ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Stavební úpravy podkroví bytového domu č.p. 334/81, ulice Muglinovská,, Ostrava včetně 

umístění bezodtokové jímky - žumpy“ na pozemku parc. č. 337 - ostatní plocha, silnice v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele stavby: XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXX, na základě plné moci investora stavby: 

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXdle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 522 – 

ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Přípojka 

kanalizace pro RD č.p. 228/19, ul. U Hrůbků, Ostrava - Nová Ves“ na pozemku parc. č. 215/1 -

 zastavěná plocha a nádvoří a 406/6 - zahrada v k.ú. Nová Ves, obec Ostrava, pro žadatele 

stavby: Europrojekt - Kateřinu Jurčovou, Velehradská 1905, 686 02  Staré Město,           IČO: 

65316029, na základě plné moci investora stavby: XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXX Ves dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle 

bodů 1a) až 1c) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
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k podpisu souhlasů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.09.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pokácení 11 ks stromů           
na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 07017/RMm1418/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o pokácení 10 ks lip o obvodu kmene 203, 215, 213, 207, 209, 210, 226, 217, 209 a 230 cm          

a  1 ks jasanu o obvodu kmene 246 cm na pozemku parc. č. 2510/6 - ostatní plocha, zeleň       v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) dle   zákona 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění - ustanovení   §8, odst.4, a to na 

základě nepříznivých  výsledků provedených tahových zkoušek - viz příloha č.2 

předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pokácení 10 ks lip o obvodu kmene 203, 215, 

213, 207, 209, 210, 226, 217, 209 a 230 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene 246 cm na pozemku 

parc. č. 2510/6 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (areál Městské 

nemocnice Ostrava) společnosti:  

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

za celkovou cenu v místě a čase obvyklou  150 000,- Kč bez DPH - dle cenové nabídky přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky na pokácení 10 ks lip a 1 ks jasanu na pozemku parc. č. 2510/6 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.08.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 1) usnesení č. 06832/RMm1418/20 
 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostravou v odvětví 

kultury s účinností od 01.07.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) Správné znění: 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostravou v odvětví 

kultury s účinností od 01.07.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 1) usnesení č. 06885/RM1014/99 
 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
1) rozhodla o poskytnutí účelových transferů  městským obvodům v celkové výši                

3.449.000,- Kč na renovaci uměleckých děl, z toho 

městskému obvodu Slezská Ostrava 2.002.000,- Kč (660.000,- Kč v roce 2017                a 

1.542.000,- Kč v roce 2018); 

městskému obvodu Ostrava-Jih 447.000,- Kč; 

městskému obvodu Poruba 800.000,- Kč; 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) Správné znění: 

  
1) rozhodla o poskytnutí účelových transferů  městským obvodům v celkové výši              

3.449.000,- Kč na renovaci uměleckých děl, z toho 

městskému obvodu Slezská Ostrava 2.202.000,- Kč (660.000,- Kč v roce 2017                a 

1.542.000,- Kč v roce 2018); 



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 22/22  
  

městskému obvodu Ostrava-Jih 447.000,- Kč; 

městskému obvodu Poruba 800.000,- Kč; 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
 
 


