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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.03.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03520/RM1418/53 RM_M 0 Schválení programu 53. schůze rady města dne 

30.03.2016 

28 

03521/RM1418/53 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

45 

03522/RM1418/53 RM_M 41 Navržení jednatele obchodní společnosti DK 

POKLAD, s.r.o. 

28 

03523/RM1418/53 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

03524/RM1418/53 RM_M 1 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a 

vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 

2015 

45 

03525/RM1418/53 RM_M 33 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 

2015 

25 

03526/RM1418/53 RM_M 32 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

03527/RM1418/53 RM_M 34 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního 

programu Zaměstnanost na projekt Posílení 

strategického a finančního řízení a rozvoj lidských 

zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba 

50 

03528/RM1418/53 RM_M 40 Příprava projektů “Zvýšení kapacity základní 

školy v Krásném Poli”, “Závlek cyklostezky Q”, 

“Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb 

Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové chodníky” 

50 

03529/RM1418/53 RM_M 30 Navržení změny stanov, členství zaměstnanců v 

dozorčí radě obchodní společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. 

28 

03530/RM1418/53 RM_M 31 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

03531/RM1418/53 RM_M 42 Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 13. 4. 2016 

28 

03532/RM1418/53 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 

30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 

41 

03533/RM1418/53 RM_M 26 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Posílení prevence kriminality v Ostravě 

prostřednictvím asistentů prevence kriminality a 

multidisciplinárního přístupu “ z operačního 

programu Zaměstnanost 

86 

03534/RM1418/53 RM_M 28 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků v rámci výzvy “William 

Shakespeare - OSTRAVA 2016” 

 

60 
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03535/RM1418/53 RM_M 5 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně spolku Sdružení přátel 

sborového zpěvu 

87 

03536/RM1418/53 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, pro Moravskoslezský kraj 

08 

03537/RM1418/53 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním podz. kabel. vedení 

VN 10 kV vč. rozvaděče VN, podz. kabel. vedení 

NN 0,4 kV vč. přípojkové skříně, uzavření smluv 

o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene, dodatku 

č.1 ke smlouvě o bud. smlouvě o zřízení věc. 

břemene-služebnosti a Dohody o zrušení smlouvy 

o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti 

k pozemkům ve vlastnictví SMO, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03538/RM1418/53 RM_M 13 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

3035/106, Ostrava - Bělský Les 

08 

03539/RM1418/53 RM_M 14 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, Krásné Pole a Martinov 

ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

03540/RM1418/53 RM_M 15 Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmout 

části pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

návrh na záměr města prodat/neprodat části 

pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

03541/RM1418/53 RM_M 16 Návrh na záměr města nepronajmout části 

pozemků v k. ú. Třebovice ve Slezsku a 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

03542/RM1418/53 RM_M 17 Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 

556/103 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

03543/RM1418/53 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 

Sadová), návrh na záměr města neprodat pozemky 

(ul. Maroldova), návrh na záměr města neprodat 

pozemek (ul. Slavíčkova), vše v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

03544/RM1418/53 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita lehké 

průmyslové zóny “Nad Porubkou” 

08 

03545/RM1418/53 RM_M 20 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy, návrh na záměr města 

prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. 

ú. Přívoz, návrh na záměr města nedarovat 

nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice a návrh na 

záměr města prodat nebo neprodat nemovitou věc 

08 
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v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

03546/RM1418/53 RM_M 21 Návrh na svěření pozemku v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava městskému obvodu Svinov Návrh na 

záměr prodeje pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava 

08 

03547/RM1418/53 RM_M 22 Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitých 

věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

03548/RM1418/53 RM_M 23 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 

0205/ZM1418/4 ze dne 4.3.2015 

08 

03549/RM1418/53 RM_M 2 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

2813/2015/OI/ZFUN 

05 

03550/RM1418/53 RM_M 3 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”       

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného 

osvětlení Ráčkova” 

05 

03551/RM1418/53 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.0379/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu Svinov” 

05 

03552/RM1418/53 RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” 

05 

03553/RM1418/53 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Doplnění VO Janová”, poř.č. 

041/2016 

05 

03554/RM1418/53 RM_M 36 Předchozí souhlas rady města k pronájmu a 

prodeji nemovitostí svěřených městským 

obvodům 

89 

03555/RM1418/53 RM_M 37 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

89 

03556/RM1418/53 RM_M 7 Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 80 

03557/RM1418/53 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

03558/RM1418/53 RM_M 9 Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou 

se upravují pravidla pro trvalé označování psů a 

evidence jejich chovatelů, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2013 

80 

03559/RM1418/53 RM_M 10 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy a rozpočtová 

úprava Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší 

80 

03560/RM1418/53 RM_M 29 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03561/RM1418/53 RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o 

veřejných službách v přepravě cestujících a 

poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

03562/RM1418/53 RM_M 38 Nasvětlení hradní lávky 09 
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03563/RM1418/53 RM_M 39 Návrh na zajištění poradenství a konzultací v 

oblasti cyklistické dopravy a plnění funkce 

cyklokoordinátora 

09 

03564/RM1418/53 RM_M 35 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

listopad a prosinec 2015 

28 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 24 Poskytování bezplatné přepravy členům 

Konfederace politických vězňů 

09 

  RM_MZP 1 Návrh na jmenování vedoucího odboru platového 

a personálního Magistrátu města Ostravy 

36 

  
 
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava bodu 2) usnesení č. 

03512/RM1418/52 ze dne 22. 03. 2016 

80 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení rady města č. 

03428/RM1418/51, bod 2) ze dne 15.03.2016 

87 
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RM_M 0 
Schválení programu 53. schůze rady města dne 30.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03520/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 53. schůze rady města dne 30.03.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03521/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury Akord 
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Ostrava-Zábřeh, s.r.o. a jednatelkou společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednatelce společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 30.06.2017 

 jednatelka společnosti 

  
 

RM_M 41 
Navržení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03522/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00966/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
odstoupení XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX z funkce jednatele obchodní společnosti 

DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí odstoupení XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX z funkce jednatele 

obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. podle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout do funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. s účinností ode dne 

1. 5. 2016 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
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předložit body 2), 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03523/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556,Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2016 společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a místopředsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 3 předloženého 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 9/48  

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města 

Ostravy, a.s. a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Vogl, T: 30.06.2017 

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 1 
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na 
území města Ostravy za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 03524/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00671/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu ředitele Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava o situaci v oblasti 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 33 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 03525/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
k materiálu č. BJ1418 00877/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015 dle bodu 1)  tohoto usnesení 

zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 13.04.2016 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 32 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03526/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku zaměstnancům statutárního města Ostravy 

zařazeným k městské policii dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy, ve spolupráci 

s ředitelem Městské policie Ostrava 
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rozhodoval na straně prodávajícího o uzavírání kupních smluv k movitým věcem dle přílohy č. 

2  předloženého materiálu a vzorové smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační 

protokol 

Předseda:  Milada Vontorová - referent PO a BP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  

 
RM_M 34 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost na projekt Posílení strategického a finančního řízení a 
rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 03527/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03482/RM1418/52 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt Posílení strategického a finančního řízení a 

rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 03_15_33 Ministerstva práce a sociálních věcí k 

předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 11.04.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 40 
Příprava projektů “Zvýšení kapacity základní školy v Krásném Poli”, 
“Závlek cyklostezky Q”, “Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb 
Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové chodníky” 
  
Usnesení číslo: 03528/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy těchto projektů: 

- “Závlek cyklostezky Q” 

- “Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové 

chodníky” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole, jako nositele projektu 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 30 
Navržení změny stanov, členství zaměstnanců v dozorčí radě obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03529/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
28 



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 13/48  

  
k materiálu č. BJ1418 00970/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. podle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města bod 1) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 31 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 03530/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00875/16 
  
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 
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na 16. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 42 
Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 13. 4. 2016 
  
Usnesení číslo: 03531/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 13. dubna 

2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 
30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 
  
Usnesení číslo: 03532/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 26 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt “Posílení prevence 
kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a 
multidisciplinárního přístupu “ z operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03533/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02528/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím 

asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu” v rámci operačního programu 

Zaměstnanost, investiční priority 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na 

podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti, specifického cíle 2.1.1 

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve 

společnosti a na trhu práce 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s podmínkami výzvy č. 03_15_026 v rámci operačního programu Zaměstnanost, 

investiční priority 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných 

příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové 

výši         7 999,8 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 400 

tis. Kč, a to 

- v roce 2016 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 37 tis. Kč 

- v roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 131,5 tis. Kč 

- v roce 2018 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 131,5 tis. Kč 

- v roce 2019 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 100 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) souhlasí 

  
se zněním Potvrzení souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování k 

projektu “Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence 

kriminality a multidisciplinárního přístupu” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků v 
rámci výzvy “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” 
  
Usnesení číslo: 03534/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00906/16 
k usnesení č. 0888/ZM1418/13 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 

dotací v rámci výzvy “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” žadatelům uvedeným v 

příloze č. 2 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro 

nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí a rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových 
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dotací v rámci výzvy “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” žadatelům uvedeným v 

příloze č. 3 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “William 

Shakespeare - OSTRAVA 2016” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 4 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “William Shakespeare 

- OSTRAVA 2016” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, a to ve 

výši dle přílohy č. 4, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 620 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5212, ÚZ 1355 o 45 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 1355 o 40 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 1355 o 305 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 1355 o 65 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 1355 o 15 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5493, ÚZ 1355 o 20 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5332, ÚZ 1355 o 60 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5339, ÚZ 1355 o 70 tis. Kč 
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7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

13.04.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičního účelového příspěvku příspěvkové organizaci zřízené 

zastupitelstvem městského obvodu v rámci výzvy “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” 

uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádosti z výběrového řízení 

pro nesplnění formálních náležitostí 

  

9) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených 

zastupitelstvem statutárního města Ostravy, zastupitelstvem městského obvodu a transferů 

městským obvodům v rámci výzvy “William Shakespeare - OSTRAVA 2016” žadatelům 

uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

10) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků v rámci výzvy “William Shakespeare - 

OSTRAVA 2016” příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu, a to ve výši a 

za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v  příloze č. 6, 7 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu s úpravou 

  

11) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 180 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4240 o 35 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4215 o 45 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4234 o 25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4240 o 35 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 1355 o 40 tis. Kč 
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12) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 25 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 70 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci o 45 tis. Kč 

  

13) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 11) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku 
Sdružení přátel sborového zpěvu 
  
Usnesení číslo: 03535/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 00956/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o prominutí odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/025473/16/KVA/Boh ze dne 18.01.2016 spolku Sdružení přátel sborového zpěvu, se 

sídlem ZŠ a MŠ Kosmonautů 2217/15, PSČ 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČO: 27035743, ve výši 

40 000,- Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

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

13.04.2016 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 03536/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 

- umístění mostní konstrukce včetně 1 ks podpěr mostu na části pozemku p.p.č. 728/15 -  

ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,: 

- umístění mostní konstrukce včetně 1 ks podpěr mostu na části pozemku p.p.č. 728/17 -  

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  s budoucím 

oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním podz. kabel. vedení VN 10 kV vč. 
rozvaděče VN, podz. kabel. vedení NN 0,4 kV vč. přípojkové skříně, 
uzavření smluv o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene, dodatku č.1 ke 
smlouvě o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti a Dohody o 
zrušení smlouvy o bud. smlouvě o zřízení věc. břemene-služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví SMO, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03537/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 10 kV včetně 1 ks rozvaděče VN na 
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pozemku: 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, 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, Dušní, VNk, RVN, SMOv” 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 10 kV včetně 1 ks rozvaděče VN k 

části pozemku: 

p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, 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 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkové skříně na 

pozemku: 

parc.č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 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, Provozní, NN” 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkové skříně k 
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části pozemku: 

parc.č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Třebovice ve Slezsku, 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.6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 1281/2014/MJ ze dne 7.5.2014, 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.9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 2035/2014/MJ ze dne 4.9.2014, 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.11 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3035/106, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03538/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. XX v 5.NP domu ul. Horní 

3035/106, Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemcem Ing. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX 
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XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a podnájemcem  XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXna dobu 

neurčitou od 01.04.2016 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, Krásné Pole a Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03539/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 573/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 22 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

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

zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2264/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 14,65 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3188 - ostatní plocha, manipulační plocha o 

výměře 42,02 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmout části pozemků v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat/neprodat části 
pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03540/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00954/16 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout 

část pozemku p. p. č. 297/1 - ovocný sad o výměře 47 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 2535-11/2016, nepotvrzeného katastrálním 

úřadem, označena jako pozemek p. p. č. 297/91 - ovocný sad v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout 

část pozemku p. p. č. 298/2 - ovocný sad o výměře 58 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 2  předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat 

část pozemku p. p. č. 297/1 - ovocný sad o výměře 47 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

která je dle geometrického plánu č. 2535-11/2016, nepotvrzeného katastrálním 

úřadem, označena jako pozemek p. p. č. 297/91 - ovocný sad v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

nesvěřeno městskému obvodu 

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

(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že nemá záměr prodat 

část pozemku p. p. č. 298/2 - ovocný sad o výměře 58 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
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nesvěřeno městskému obvodu 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města nepronajmout části pozemků v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku a Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03541/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost  společnosti BigBoard Praha, a. s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 

140 00, IČO 242 26 491 o přehodnocení svého rozhodnutí č. 03044/RM1418/45 ze dne 

19.1.2016, ve kterém v bodě 1) rozhodla: 

- že nemá záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 0116/2014/MJ  ze dne 31.1.2014, jejímž 

předmětem byl pronájem části pozemků: 

- p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

- parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým by došlo ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2020 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku: 

- p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 
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že má záměr pronajmout část pozemku: 

- parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1  a 2/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 556/103 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité 
věci v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03542/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00893/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 556/103 - ost. plocha, ost. komunikace  

o výměře 44 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému 

obvodu Ostrava-Jih, oddělenou dle  geometrického plánu č. 2857-141/2011 ze dne 

21.12.2011 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 556/150 - ost. plocha, jiná plocha 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat  pozemek parc.č. 195/270 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Vítkovice 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:  

-  část pozemku p.p.č. 246/2 o výměře 31 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

5/1  předloženého materiálu 
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- část pozemku p.č.st. 173 o výměře 19 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Sadová), návrh na záměr 
města neprodat pozemky (ul. Maroldova), návrh na záměr města 
neprodat pozemek (ul. Slavíčkova), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03543/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00949/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 1004/3  

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 1013/101 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké 
průmyslové zóny “Nad Porubkou” 
  
Usnesení číslo: 03544/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00955/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 607m2, označenou písmenem d 

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 2869 m2, označenou písmeny e+f 

obě sloučené, dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 ze dne 4.12.2014, do pozemku dále 

označeného jako pozemek parc. č. 2801/13 o výměře 3477 m2 

nejméně za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/049 ze dne 19.2.2016, ve 

výši 983,- Kč/m2 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat části pozemků a pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Poruba, a to 

- pozemek parc. č. 2801/120  o výměře 563 m2, označený písmenem f 

- část pozemku parc. č. 2801/118 o výměře 368 m2, označenou písmenem g 

- pozemek parc. č. 2801/123 o výměře 161 m2 

všechny sloučené, dle geometrického plánu č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015, do pozemku 

dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/120 o výměře 1092 m2, 

nejméně za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 2016/048 ze dne 19.2.2016, ve 

výši 1.080,- Kč/m2 

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) až 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

  
 

RM_M 20 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u 
Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Přívoz, 
návrh na záměr města nedarovat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice a 
návrh na záměr města prodat nebo neprodat nemovitou věc v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03545/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00952/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek p.p.č. 199/3 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
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svěřeno městskému obvodu Nová Ves 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 141/264 o výměře 300 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Nová Ves
 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat 

pozemek p.p.č. 421/1 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Nová Ves 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 130/7 o výměře 96 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického plánu  č. 2114-533/2016 ze 

dne 3.2.2016 označena jako pozemek p.p.č. 130/27  v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat 

pozemek parc. č. 1022/1 

pozemek parc. č. 1022/4 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. 

nesvěřeno městskému obvodu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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rada města 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na svěření pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava městskému 
obvodu Svinov Návrh na záměr prodeje pozemku v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03546/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00948/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1672/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za 

podmínky jeho nabytí do majetku města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 1672/1, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky jeho nabytí do 

majetku města 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o 

výměře 38 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 tohoto materiálu 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, není svěřeno městskému obvodu 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města vypůjčit části nemovitých věcí v k.ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03547/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovité věci v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 567/2, ost. plocha, komunikace, označené jako část “A” o výměře 20,8 

m2 a 

  část ”B” o výměře 31,2 m2 

- část pozemku parc. č. 1653/8, orná půda o výměře 17 m2 

dle situačního snímku č. 1/1 až 1/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 23 
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1418/4 ze dne 
4.3.2015 
  
Usnesení číslo: 03548/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00951/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

změnit své usnesení č. 0205/ZM1418/4 ze dne 4.3.2015 v bodě 1) tak, že se vypouští text: 
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”a učinit Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení, které je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu” 

a nahrazuje se textem: 

”a učinit Souhlasné prohlášení o vydržení, které je přílohou č. 2 tohoto materiálu” 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2813/2015/OI/ZFUN 
  
Usnesení číslo: 03549/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02474/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2813/2015/OI/ZFUN “Kanalizace ul. Jahodová - 

PD+AD” se zhotovitelem: 

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO: 26475081 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova” 
  
Usnesení číslo: 03550/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00957/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova” mezi povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků p.č. 6280/1 a p.č. 6281 v k.ú. 

Petřvald u Karviné, obec Petřvald a na částech pozemku p.č. 916, p.č. 920, p.č. 921, p.č. 928/5, 

p.č. 930, p.č. 3147, p.č. 3148 a p.č. 3263/3 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem: 

Město Petřvald 

nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 

IČO: 00297593 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků p.č. 6268, p.č. 6280/5 a 

p.č.6280/6 v k.ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem: 

BXXXXXX HXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

a 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p.č.6331 v k.ú. Petřvald u 

Karviné, obec Petřvald  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem: 

JXXX PXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků p.č. 6327 a p.č. 6328/2 v k.ú. 

Petřvald u Karviné, obec Petřvald  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

“Rekonstrukce veřejného osvětlení Ráčkova” mezi vlastníkem: 

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne 

Newtonova 725/14, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 63029391 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků p.č.886/2 a p.č. 887 v 

k.ú.Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0379/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov” 
  
Usnesení číslo: 03551/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.0379/2015/OI/ZFUN ze dne 18.2.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město, 

IČO:45274924 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Kanalizace Folvarek II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 03552/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00745/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014 

na realizaci stavby Kanalizace Folvarek II. etapa  se zhotovitelem 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

Ostrava Přívoz, Úprkova 3, PSČ 702 00, IČ 47666374 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Riegrovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 



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 37/48  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Doplnění VO Janová”, poř.č. 041/2016 
  
Usnesení číslo: 03553/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Veřejné 

osvětlení Janová“, v k. ú. Polanka nad Odrou a k. ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

Sídlo: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 2.291.198,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 36 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 03554/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c) a prodeji nemovitostí dle 

č. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 a 5 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c) obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

pod číslem 030 b) – městský obvod Poruba dle předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 37 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 03555/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c) obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c) obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

pod číslem 008 b) - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 
  
Usnesení číslo: 03556/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vydání obecně závazné vyhlášky č., kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění pozdějších změn a doplňků dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03557/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého 

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady 

Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, 

IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.04.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla 
pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 
  
Usnesení číslo: 03558/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00959/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

nepřijmout změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé 

označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 
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2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k projednání změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 10 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy a rozpočtová úprava Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší 
  
Usnesení číslo: 03559/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí 

města Ostravy ve výši 340.000 Kč Mateřské škole Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková 

organizace, IČO: 04187997, se sídlem Zámostní 31, 710 00  Ostrava-Slezská Ostrava na 

vybudování výukové části školní zahrady k naplňování cílů environmentální výchovy dětí 

předškolního věku v rámci projektu “Ostrov přírody uprostřed města” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí 

města Ostravy ve výši 340.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na vybudování 

výukové části školní zahrady k naplňování cílů environmentální výchovy dětí předškolního 

věku Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace v rámci projektu 

“Ostrov přírody uprostřed města” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Plesná ve výši 48.399 Kč na realizaci projektu “Zeravy - areál hřbitova Ostrava-

Plesná” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Petřkovice ve výši 72 % z celkových nákladů, nejvýše však 500.000 Kč, na 
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realizaci projektu “Sadové úpravy svahu - ul. Hlučínská” dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu a důvodové zprávy 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................................ o 889 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ................................... o 928 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORJ 190 ................................... o 200 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 6351, ÚZ 1030, ORJ 190 ................................... o 140 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 511 .................. o 500 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 524 .................... o 49 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 502 .................. o 928 tis. Kč 

u městského obvodu Petřkovice: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 511 .................................. o 500 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .................................................... o 500 tis. Kč 

u městského obvodu Plesná: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 524 .................................... o 49 tis. Kč 
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- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ...................................................... o 49 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 502 ................................... o 928 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ..................................................... o 928 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03560/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Petřkovice ve výši 5 000 tis.Kč na 

investiční akci “ZŠ Petřkovice - výstavba tělocvičny” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 3098 o 47 tis.Kč (B.2.) 
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- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3098 o 14 494 tis.Kč (B.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3636, org. 618 o 103 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5021, ORJ 135, ÚZ 3639, org. 85000000 o 300 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5363 o 3 tis.Kč 

                                            pol. 5192 o 1 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 130, § 3639, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5173, o 47 tis.Kč 

          na ORJ 300, § 3639, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5175, o 8 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5164 o 5 tis.Kč  

          na ORJ 135, § 6171, org. 86000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 238 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 59 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 21 tis.Kč   

          na ORJ 130, § 3639, org. 86000000, ÚZ 109117017, pol. 5173  o 9 tis.Kč 

          na ORJ 300, § 3639, org. 86000000, ÚZ 109117017, pol. 5175 o 2 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5164 o 2 tis.Kč 

          na ORJ 135, § 6171, org. 86000000, ÚZ 109117017, pol. 5011 o 42 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 11 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 4 tis.Kč  

         na ORJ 300, § 2141, pol. 5139 o 448 tis.Kč 

                                           pol. 5164 o 206 tis.Kč 

 na § 6223, pol. 5194, ORJ 221 o 50 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2141, pol. 6129, ORJ 300 o 192 tis.Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 611 o 5 000 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 103 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 14 541 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 300 tis.Kč (C. 1.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 4 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 56 tis.Kč 
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                                                                            o 17 tis.Kč 

                                                                            o 375 tis.Kč 

                               § 2141, pol. 5169 o 846 tis.Kč 

na § 6223, pol. 5511, ORJ 221 o 50 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6121, ORJ 230, org. 6323 o 5 000 tis.Kč (C.2.) 

Městský obvod Petřkovice (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 5 000 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6902 - ZŠ Petřkovice - výstavba tělocvičny 

na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 5 000 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě o veřejných službách v 
přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 03561/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00936/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout o uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o 

veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě ev. č. 3010/2009/OD o veřejných službách v 

přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2,  

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 38 
Nasvětlení hradní lávky 
  
Usnesení číslo: 03562/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na realizaci architekturního nasvětlení lávky pro pěší přes řeku Ostravici mezi areálem 

Černé louky a Slezskoostravským hradem 

  

2) souhlasí 

  
s realizací architekturního nasvětlení lávky pro pěší přes řeku Ostravici mezi areálem Černé 

louky a Slezskoostravským hradem 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zahájit přípravu k realizaci architekturního nasvětlení lávky pro pěší přes řeku Ostravici mezi 

areálem Černé louky a Slezskoostravským hradem 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_M 39 
Návrh na zajištění poradenství a konzultací v oblasti cyklistické 
dopravy a plnění funkce cyklokoordinátora 
  
Usnesení číslo: 03563/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
tajemníkovi Magistrátu města Ostravy 

zajistit poradenství a konzultace v oblasti cyklistické dopravy a plnění funkce 

cyklokoordinátora pro statutární město Ostrava formou dohody o provedení práce 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Gibas, T: 29.04.2016 

 tajemník 

  
 

RM_M 35 
Kontrola plnění usnesení rady města za období listopad a prosinec 
2015 
  
Usnesení číslo: 03564/RM1418/53 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 2) usnesení č. 03512/RM1418/52 ze dne                 
22. 03. 2016 
 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................. o 250 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§3745, pol. 5166, ÚZ 1030, ORJ 300, ORG 87000000 .......... o 170 tis. Kč 

§3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300, ORG 87000000 ............ o 80 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................. o 250 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§3745, pol. 5166, ÚZ 1030, ORJ 300, ORG 87000000 .......... o 170 tis. Kč 

§3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300, ORG 87000000 ............ o 80 tis. Kč 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 03428/RM1418/51, bod 2) ze dne 
15.03.2016 
 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 03428/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
Rada města 
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ukládá 

 

náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

13.04.2016 k rozhodnutí 

  

2) Správné znění: 

  
Rada města 

ukládá 

 

náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

18.05.2016 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.05.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

  
 
 


