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 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.12.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02841/RM1418/42 RM_M 0 Schválení programu 42. schůze rady města dne 

15.12.2015 

28 

02842/RM1418/42 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

02843/RM1418/42 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

02844/RM1418/42 RM_M 3 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 2648/2014/OI 

05 

02845/RM1418/42 RM_M 4 Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa 

U - U Výtopny, Pavlovova” zahrnutou do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02846/RM1418/42 RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 

1816/2015/OI/ZFUN na změnu rozsahu stavby a 

snížení ceny stavby: Org. 3134 “Cyklostezka 

Chemické osady, Grmelova” 

05 

02847/RM1418/42 RM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 0460/2008/OI/LPO ze dne 13.03.2008 na 

zpracování projektové dokumentace stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a 

Petřvaldská” 

05 

02848/RM1418/42 RM_M 44 Návrh dodatků pro realizaci stavby “Cyklostezka 

Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském 

kraji” 

05 

02849/RM1418/42 RM_M 66 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0562/2015/OI/ZFUN na provedení 

technického dozoru a BOZP na akci 

“Rekonstrukce ul. Nádražní” 

05 

02850/RM1418/42 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Skautská č.p. 34-40 (II.)”, poř.č. 203/2015 

05 

02851/RM1418/42 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu 

Hladnov B”, poř.č. 223/2015 

05 

02852/RM1418/42 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova 

pro seniory Korýtko (TDS + BOZP)”, poř.č. 

179/2015 

05 

02853/RM1418/42 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé 

FNsP O. - Zábřeh - II. etapa”, poř. č. 173/2015 

38 

02854/RM1418/42 RM_M 38 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

majetku ve správě Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace 

40 

02855/RM1418/42 RM_M 39 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace 

 

40 
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02856/RM1418/42 RM_M 16 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt 

“Lidé lidem 2016” 

86 

02857/RM1418/42 RM_M 37 Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy právnické osobě 

Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 

IČO 02407451, na úhradu výdajů spojených s 

vývojem a zpracováním projektové žádosti pro 

čerpání finanční podpory z OP Zaměstnanost ve 

výši 40 tis. Kč 

86 

02858/RM1418/42 RM_M 67 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve 

výši 9 000 tis. Kč Domovu Korýtko, příspěvková 

organizace 

86 

02859/RM1418/42 RM_M 45 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Domu dětí a mládeže, Ostrava - 

Poruba, p.o. 

42 

02860/RM1418/42 RM_M 46 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného 

movitého majetku - Středisko volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková 

organizace 

42 

02861/RM1418/42 RM_M 9 Podání žádosti o dotaci z Programu bydlení pro 

rok 2016, podprogramu Regenerace sídlišť 

Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt 

“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, 

Fifejdy II - VI. A,B etapa” 

50 

02862/RM1418/42 RM_M 10 Podání žádosti o dotaci z programu Podpora 

bydlení pro rok 2016, podprogramu Regenerace 

sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt 

“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, 

Šalamouna - 5A etapa” 

50 

02863/RM1418/42 RM_M 11 Souhlas RMO s přípravou a realizací záměru 

městského obvodu zřídit dětskou skupinu a podání 

žádosti o podporu ke spolufinancování dětské 

skupiny v rámci OP Zaměstnanost 

50 

02864/RM1418/42 RM_M 12 Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí, části 

pozemků par.č. 2866 v katastrálním území Stará 

Bělá 

50 

02865/RM1418/42 RM_M 47 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z 

programu Podpora bydlení pro podprogram 

117D0620 “Regenerace sídlišť pro rok 2016” pro 

projekt “Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa” 

50 

02866/RM1418/42 RM_M 64 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - 

Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská 

Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská 

Ostrava) v rámci programu Ministerstva pro 

místní rozvoj k financování ze státního rozpočtu 

 

 

50 



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 4/73  

02867/RM1418/42 RM_M 7 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty     

Ing. Lumíra Palyzy, člena zastupitelstva města, do 

Francie (Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016, a 

návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do 

Francie (Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016 

01 

02868/RM1418/42 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

členů komise kultury rady města dle předloženého 

seznamu do Polska (Katowice) ve dnech 14.-

15.1.2016 

01 

02869/RM1418/42 RM_M 14 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku z evidence odboru 

strategického rozvoje 

38 

02870/RM1418/42 RM_M 51 Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy 

do projektu v rámci mezinárodního programu 

URBACT s názvem “IN FOCUS” 

38 

02871/RM1418/42 RM_M 57 Úhrada náhrady škody zájmovému sdružení 

právnických osob Dolní oblast Vítkovice 

38 

02872/RM1418/42 RM_M 49 Smlouva o spolupráci mezi městem a Řízením 

letového provozu České republiky, státní podnik 

28 

02873/RM1418/42 RM_M 48 Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - 

Dražba G. S. 

28 

02874/RM1418/42 RM_M 50 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 

02875/RM1418/42 RM_M 58 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 05.11.2015 do 

10.12.2015 

28 

02876/RM1418/42 RM_M 65 Komplex nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava - 

výzva k zahájení jednání 

28 

02877/RM1418/42 RM_MZP 1 Projednání programu valné hromady obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

02878/RM1418/42 RM_M 2 Změna termínu ukončení projektu Cyklostezky 

Ostravice 

90 

02879/RM1418/42 RM_M 19 Návrh na souhlas s napojením vodovodních řadů 

na vodovod a se zásahem a prací na vodoměrné 

šachtě ve vlastnictví statutárního města Ostrava v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Moravskoslezský 

kraj 

08 

02880/RM1418/42 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy k částem pozemku v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava s fyzickou osobou 

08 

02881/RM1418/42 RM_M 21 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na 

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene evid.č. 

0968/2013/MJ ze dne 7.3.2013, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 
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02882/RM1418/42 RM_M 22 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s fyzickými osobami 

08 

02883/RM1418/42 RM_M 23 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, a v k.ú Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, pro společnost RWE 

GasNet,s.r.o. 

08 

02884/RM1418/42 RM_M 24 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce k pozemku v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava. Předchozí souhlas rady 

města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na pozemek v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava 

08 

02885/RM1418/42 RM_M 25 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Husova 7 a Veleslavínova 17) 

08 

02886/RM1418/42 RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části 

pozemků, návrh na záměr města změnit nájemní 

smlouvy 

08 

02887/RM1418/42 RM_M 27 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí 

08 

02888/RM1418/42 RM_M 28 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k. ú. Dubina 

u Ostravy) 

08 

02889/RM1418/42 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemních smluv, dodatků a 

dohody o úhradě za bezesmluvní užívání 

08 

02890/RM1418/42 RM_M 30 Pronájem bytu č. 2 v domě na ul. Pobialova č. 

875/8, Moravská Ostrava, souhlas s podnájmem 

bytu na ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský Les 

08 

02891/RM1418/42 RM_M 31 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky 

ev.č.2676/2010/MJ, návrh na rozhodnutí o 

neupotřebitelnosti a likvidaci majetku 

08 

02892/RM1418/42 RM_M 33 Odpisový plán na rok 2016 08 

02893/RM1418/42 RM_M 34 Návrh na změnu usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze 

dne 25.11.2015 - prodej pozemků pod komunikací 

ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

02894/RM1418/42 RM_M 54 Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

02895/RM1418/42 RM_M 55 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen-služebností 

inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví SMO 

pro oprávněného Moravskoslezský kraj a k 

pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského 

kraje pro oprávněného statutární město Ostrava 

08 

02896/RM1418/42 RM_M 56 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod 

Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

 

 

08 
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02897/RM1418/42 RM_M 6 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 

Švédska (Stockholm) ve dnech 26.-27.11.2015 

33 

02898/RM1418/42 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

80 

02899/RM1418/42 RM_M 35 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služby 

elektronických komunikací – Městský kamerový 

systém uzavřené se společností 

OVA!!!CLOUD.net, a.s. 

83 

02900/RM1418/42 RM_M 36 Informace o ukončení realizace projektu 

“Dokončení procesu digitalizace MMO” v rámci 

Integrovaného operačního programu 

83 

02901/RM1418/42 RM_M 53 Smlouva o provozu elektronické spisové služby 

při realizaci projektu Technologického centra 

statutárního města Ostravy s příspěvkovou 

organizací Základní škola Ostrava - Slezská 

Ostrava, Bohumínská 72/1082 

83 

02902/RM1418/42 RM_VZ 1 Objednávka technické podpory pro 200 ks licencí 

GENERO 

83 

02903/RM1418/42 RM_M 52 Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu v 

českých korunách pro obchodní společnost 

(družstvo) s Českou spořitelnou, a.s. pro dosud 

nevzniklou obchodní společnost Dům seniorů v 

Krásném Poli s.r.o. (tj. společnost řádně 

založenou, ale dosud nezapsanou do obchodního 

rejstříku) za účelem splacení peněžitého vkladu 

statutárního města Ostrava ve výši 806.000,- Kč 

07 

02904/RM1418/42 RM_M 59 Úprava závazných ukazatelů 07 

02905/RM1418/42 RM_M 60 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02906/RM1418/42 RM_M 15 Změna ve složení štábu zimní údržby komunikací 

pro zimní období 2015-2016 

09 

02907/RM1418/42 RM_M 17 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o digitalizaci s 

Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 

26 

02908/RM1418/42 RM_M 43 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

02909/RM1418/42 RM_M 42 Návrh na vyřazení přebytečného a 

neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

02910/RM1418/42 RM_M 61 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících - 

Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava 

84 

02911/RM1418/42 RM_M 62 Návrh dohody na vypořádání právních vztahů v 

souvislosti s nájemní smlouvou ze dne 30.4.2012, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.7.2014 

28 

02912/RM1418/42 RM_M 63 Návrh dohody na vypořádání právních vztahů k 

věcem nacházejícím se v areálu stadionu Bazaly 

 

28 
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02913/RM1418/42 RM_M 5 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

02914/RM1418/42 RM_M 18 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a 

údržby na rok 2016 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní 

smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 

84 

02915/RM1418/42 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Dodávka tepelné energie - ul. 

Podroužkova 1663/4”, poř. č. 184/2015 

84 

02916/RM1418/42 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Obslužná a dozorovací činnost 

stanice tepla”, poř. č. 191/2015 

84 

02917/RM1418/42 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Ostraha objektů městského 

stadionu v Ostravě-Vítkovicích”, poř. č. 194/2015 

84 

02918/RM1418/42 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Úklidové práce v objektu 

bývalé UB”, poř. č. 210/2015 

84 

02919/RM1418/42 RM_VZ 10 Zadání veřejných zakázek malého rozsahu v 

komoditních kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

02920/RM1418/42 RM_VZ 12 Provádění úklidových prací v objektech útulku pro 

psy 

84 

02922/RM1418/42 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Údržba prostoru dopravní 

obslužnosti jižní části Radnice města Ostravy”, 

poř. č. 212/2015 

84 

02923/RM1418/42 RM_ORG 1 Návrh na změnu ve složení rady města 28 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 13 Návrh na schválení znění předžalobní výzvy 

adresované společnosti Woodman production a.s. 

08 

  RM_M 32 Návrh na vydání bezdůvodného obohacení 08 

  RM_VZ 4 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 

prezentačních materiálů s názvem “Prezentační 

materiál - hrnek 2015” 

01 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava bodu 2) usnesení č. 

02780/RM1418/40 z 1.12.2015 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 42. schůze rady města dne 15.12.2015 
  
Usnesení číslo: 02841/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 42. schůze rady města dne 15.12.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02842/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Moravská 
Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s nominováním XXXX XXXXX XXXXXXX a XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, členů 

představenstva EKOVA ELECTRIC a.s. do této funkce i na další bezprostředně 

navazující funkční období 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02843/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) uděluje souhlas 
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jednateli společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. k právním jednáním 

dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
2648/2014/OI 
  
Usnesení číslo: 02844/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0112/RM1418/4 ze dne 25.11.2014 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2648/2014/OI “Rozšíření 

výukového areálu Bělský les - Parkové cesty (PD+IČ+AD” se zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. Pavel Šimek, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČO: 13697129 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se 
stavbou “Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova” zahrnutou do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02845/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U -               

U Výtopny, Pavlovova” mezi vlastníkem pozemku Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 

702 18 Ostrava, IČO:70890692 

a investorem 

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

předmětem je stavba cyklistické stezky na částech pozemků p.p.č. 1095/7 a p.p.č. 1095/8 v 
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katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 1816/2015/OI/ZFUN na 
změnu rozsahu stavby a snížení ceny stavby: Org. 3134 “Cyklostezka 
Chemické osady, Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 02846/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 1816/2015/OI/ZFUN  na realizaci stavby: Org. 3134 

“Cyklostezka Chemické osady, Grmelova”, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo  

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41/884,             

735 64 Havířov- Prostřední Suchá, IČO 47676175 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0460/2008/OI/LPO 
ze dne 13.03.2008 na zpracování projektové dokumentace stavby 
“Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” 
  
Usnesení číslo: 02847/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo č. 0460/2008/OI/LPO ze dne 

13.03.2008 na zpracování projektové  dokumentace  stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Michálkovická a Petřvaldská” , včetně výkonu občasného autorského dozoru po dobu realizace 

této stavby, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje cena o 115.800,- Kč bez DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu,  

se zhotovitelem: 

  

  

KONEKO, spol. s r.o. (vedoucí účastník sdružení) 

Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, PSČ 709 00 

IČO:  00577758 a 

  

AQUATEST a.s. (účastník sdružení) 

Sídlo: Praha 5, Geologická 4, PSČ 152 00 

IČO:  44794843  
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2) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 10.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 44 
Návrh dodatků pro realizaci stavby “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj 
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 02848/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní ev.č. 1619/2015/OI na zajištění stálého 

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci “Cyklostezka Odra - Morava - 

Dunaj v Moravskoslezském kraji” s příkazcem REGIONEM POODŘÍ, se sídlem Bartošovice 

čp. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice, IČO: 69581762 a příkazníkem společností JS Property, a.s. 

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní ev.č. 1618/2015/OI na zajištění ekologického 

dozoru na akci “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” s příkazcem 

REGIONEM POODŘÍ, se sídlem Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice, IČO: 

69581762 a příkazníkem Mgr. Radimem Kočvarou, Záříčí 92, 768 11 Chropyně, 

IČO: 73068021 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1647/2015/OI na realizaci akce “Cyklostezka 

Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” s objednatelem REGION POODŘÍ, se 

sídlem Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice, IČO: 69581762 a zhotovitelem 

společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní ev.č. 1646/2015/OI na zajištění autorského 

dozoru na akci “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji” s příkazcem 

REGIONEM POODŘÍ, se sídlem Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice, IČO: 

69581762 a příkazníkem společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem 

Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
0562/2015/OI/ZFUN na provedení technického dozoru a BOZP na akci 
“Rekonstrukce ul. Nádražní” 
  
Usnesení číslo: 02849/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0562/2015/OI/ZFUN ze 

dne 30.3.2015 na  provedení technického dozoru a BOZP stavby “Rekonstrukce ul. Nádražní” 

v Ostravě se zhotovitelem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 Ostrava,                  

IČO: 483 94 637 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Skautská č.p. 34-40 
(II.)”, poř.č. 203/2015 
  
Usnesení číslo: 02850/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. SKAUTSKÁ, Č.P. 34-40“, v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

Sídlo: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 26826470 
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za cenu nejvýše přípustnou 951.591,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu Hladnov B”, poř.č. 223/2015 
  
Usnesení číslo: 02851/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodojemu Hladnov B” dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova pro seniory Korýtko 
(TDS + BOZP)”, poř.č. 179/2015 
  
Usnesení číslo: 02852/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi včetně zpracování Plánu BOZP a 

jeho aktualizace při realizaci stavby ”Přístavba a nástavba Domova pro seniory Korýtko” v 

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

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 864.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh - II. 
etapa”, poř. č. 173/2015 
  
Usnesení číslo: 02853/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02479/RM1418/36 
k usnesení č. 02350/RM1418/34 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu na realizaci stavby “Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh - 

II. etapa” s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 15: 

STRABAG a.s. 

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

STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava 

Polanecká 827, 721 08  Ostrava - Svinov 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 4.376.596,95 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 38 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku ve správě 
Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02854/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku v pořizovací hodnotě                

266.506,-- Kč, zůstatkové hodnotě 0,-- Kč uvedeného v důvodové zprávě předloženého 

materiálu ve vlastnictví statutárního města Ostrava, ve správě Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 

  

2) jmenuje 
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členy likvidační komise k likvidaci majetku dle předloženého návrhu: 

předseda: Vítězslav Boháč, technik DCD 

členové:     Hana Matýsková, referent evidence majetku DCD 

                   Jozefína Rucká, referent majetkového odboru MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 31.12.2015 

 technik DCD 

  
 

RM_M 39 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02855/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 darů do 

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5, 700 44 

Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, dle přílohy č. 1 a 2 a předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 16 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro projekt “Lidé lidem 2016” 
  
Usnesení číslo: 02856/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Lidé lidem 2016” ke spolufinancování z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód programu ŽPZ/02/2016) 

  

2) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Lidé lidem 2016” v rámci programu Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód programu ŽPZ/02/2016), dotační titul 

č. 3: Podpora procesu místní Agendy 21 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a zajistit zpracování a 

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

souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem 

Program dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje (kód programu ŽPZ/02/2016), 

dotačního titulu č. 3: Podpora procesu místní Agendy 21 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.01.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 255 tis. Kč pro 

rok 2016, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 185 tis. Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy právnické osobě Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, 
o.p.s., IČO 02407451, na úhradu výdajů spojených s vývojem a 
zpracováním projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z OP 
Zaměstnanost ve výši 40 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 02857/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-    o poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace právnické osobě Centru služeb pro 

neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., IČO 02407451, se sídlem Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, ve výši 40 000 Kč na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním 

projektové žádosti pro čerpání finanční podpory z operačního programu Zaměstnanost pro 

projekt “Rozvoj kvality sociálních služeb v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

-    o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7603                                        o              40 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7603                                        o              40 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 67 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 9 000 tis. Kč 
Domovu Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02858/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, 

IČO 70631867, se sídlem    Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30  ve výši                

9 000  tis. Kč na úhradu investičních nákladů nezahrnutých do investiční  akce                                  

“Rekonstrukce  Domova Korýtko” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční transfery v ORJ 180 

na § 4350, pol. 5331, org. 38, úz.10                                                     o   7 100 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, org. 38, úz. 20                                                    o   1 900 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

na § 4350, pol. 6351, org. 38                                                                o   9 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele za rok 2015, a to 
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a) snížení neinvestičního příspěvku Domova Korýtko, p.o.                              o    9 000  tis. Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku Domova Korýtko, p.o.                                o     9 000  tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 45 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Domu dětí 
a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. 
  
Usnesení číslo: 02859/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková 

organizace, IČO 75080541, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 46 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku - Středisko 
volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02860/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyřazením a prodejem přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, a to 

vozidla VW Transporter 2,5 TDI, výrobní číslo/rok výroby WV2ZZZ70Z2H008245/2001,          

v pořizovací ceně 297.381,- Kč, předaného k hospodaření právnické osobě Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle předloženého 

návrhu, a to za prodejní cenu 45.000,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupujícím uvedeným v návrhu 

kupní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
se zapojením výnosů z prodeje přebytečného majetku dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení do 

investičního fondu právnické osoby Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 75080559, ve smyslu § 31, odst. 1, písm. d) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
RM_M 9 
Podání žádosti o dotaci z Programu bydlení pro rok 2016, podprogramu 
Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt 
“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - VI. A,B etapa” 
  
Usnesení číslo: 02861/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02240/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o dotaci pro projekt 

“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - VI. A,B etapa” v rámci programu 

Podpora bydlení pro rok 2016, podprogramu Regenerace sídlišť vyhlášeného Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
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usnesení v souladu s podmínkami podprogramu Regenerace sídlišť v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2016, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 

předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 15.01.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

16 500 tis. Kč 

- v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 775 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 775 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 10 
Podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2016, 
podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro 
projekt “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5A 
etapa” 
  
Usnesení číslo: 02862/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02240/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o dotaci pro projekt 
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“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5A etapa” v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2016, podprogramu Regenerace sídlišť vyhlášeného Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení v souladu s podmínkami podprogramu Regenerace sídlišť v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2016, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o 

předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 15.01.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

18 138 tis. Kč 

- v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 6 348 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 6 348 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 11 
Souhlas RMO s přípravou a realizací záměru městského obvodu zřídit 
dětskou skupinu a podání žádosti o podporu ke spolufinancování 
dětské skupiny v rámci OP Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 02863/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
50 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy  a podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o 

dotaci pro projekt “Dětská skupina Bumbrlík Ostrava – Mariánské Hory”, ke spolufinancování 

z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 35. výzvy - Podpora vybudování a provozu 

zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo Prahu, Operačního 

programu Zaměstnanost, osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil, který je          

v gesci MPSV 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 

35 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.04.2017 

 starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 12 
Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí, části pozemků par.č. 2866 v 
katastrálním území Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 02864/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písmena c), obecně závazné 

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

dle předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádost městského obvodu Stará Bělá dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 18.12.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 47 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora 
bydlení pro podprogram 117D0620 “Regenerace sídlišť pro rok 2016” 
pro projekt “Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02865/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 2735/ZM0610/34 
k usnesení č. 9706/RM0610/116 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 

pro projekt “Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa” v rámci programu Podpora bydlení pro 

podprogram 117D0620 “Regenerace sídlišť pro rok 2016” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu 117D0620 Podpora bydlení, 

podprogramu “Regenerace sídlišť pro rok 2016”, v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 15.01.2016 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu z rozpočtu 

statutárního města Ostrava v roce 2016 v celkové výši 5 000 tis. Kč, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 

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

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 64 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - Komunitní dům seniorů 
Heřmanická, Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská 
Ostrava) v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj k financování 
ze státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02866/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0745/ZM1418/11 
k usnesení č. 02560/RM1418/38 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram 

117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ dotační titul č. 3 Komunitní 

dům seniorů dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 

110 15 Praha 1, IČO: 66 00 22 22, na projekt “Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská 

Ostrava” - B. j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 29.11.2016 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 7 
Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Lumíra Palyzy, člena 
zastupitelstva města, do Francie (Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016, a 
návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016 
  
Usnesení číslo: 02867/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 02715/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty Ing. Lumíra Palyzy, člena zastupitelstva města, 
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do Francie (Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016 

  

2) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Cannes) ve 

dnech 14.-17.03.2016 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a 

nemovitostí MIPIM 2016 

  

3) schvaluje 

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

předpisů 

  

4) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 05.04.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů komise kultury rady 
města dle předloženého seznamu do Polska (Katowice) ve dnech 14.-
15.1.2016 
  
Usnesení číslo: 02868/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu členů komise kultury rady města dle předloženého seznamu  

do Polska (Katowice)  ve dnech 14.-15.1.2016 za účelem   návštěvy a prohlídky  nové 

koncertní síně a dalších kulturních institucí 

  

2) schvaluje 

   

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

  

3) ukládá 

  
předsedovi  komise kultury rady města  Mgr. Ilju Rackovi, Ph.D. 
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předložit radě města  zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 02.02.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 14 
Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z 
evidence odboru strategického rozvoje 
  
Usnesení číslo: 02869/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z evidence odboru strategického 

rozvoje v celkové pořizovací hodnotě 3 003 530,- Kč 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice č. 

2/2007” 

ve složení: 

předseda: Ing. Václav Palička 

členové:   Ing. Lenka Klimánková 

                Jiřina Dudová 

  

 
RM_M 51 
Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu v rámci 
mezinárodního programu URBACT s názvem “IN FOCUS” 
  
Usnesení číslo: 02870/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostravy v projektu v rámci mezinárodního programu URBACT v 

roli projektového partnera 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu 

URBACT v roli partnera projektu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit jako nositele projektu dle bodu 1) tohoto usnesení odbor strategického rozvoje 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 57 
Úhrada náhrady škody zájmovému sdružení právnických osob Dolní 
oblast Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02871/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o úhradě náhrady škody ve výši 138 000,- Kč bez DPH zájmovému sdružení právnických osob 

Dolní oblast Vítkovice se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 75125285 

za způsobenou škodu na výstavním exponátu: Model Vysoké pece včetně nástavby 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- snižují běžné výdaje ORJ 300 § 3699, pol. 5166 o 138 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 300 § 2141, pol. 5192 o 138 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 49 
Smlouva o spolupráci mezi městem a Řízením letového provozu České 
republiky, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 02872/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostrava o uzavření Smlouvy o spolupráci s Řízením letového 

provozu České republiky, státní podnik, se sídlem Navigační 787, 252 61 Jeneč, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení - Dražba G. S. 
  
Usnesení číslo: 02873/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat Exekutorský úřad Přerov k vydání  částky 1.330.333,-Kč představující nejvyšší podání 

v exekuční věci povinného XXXXXXX XXXXXXX, které bylo zaplaceno statutárním městem 

Ostrava z právního důvodu, který odpadl, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 50 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02874/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 58 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 05.11.2015 do 10.12.2015 
  
Usnesení číslo: 02875/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 05.11.2015 do  10.12.2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.02.2016 

 vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.02.2016 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

04.11.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

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

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 16.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 65 
Komplex nemovitostí v k.ú. Moravská Ostrava - výzva k zahájení 
jednání 
  
Usnesení číslo: 02876/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením jednání mezi statutárním městem Ostrava a společností Janáčkova 22 - správa 

podniků a nemovitostí, s.r.o. za účelem možného nabytí nemovitostí nacházejících se v k.ú. 

Moravská Ostrava a se zasláním dopisu, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Projednání programu valné hromady obchodní společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02877/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
90 
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k usnesení č. 02693/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 

64613895 hlasovat PRO v bodě programu valné hromady č. 1 Změny ceníku Tarifu 

integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS pro rok  2016 s úpravou 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 17.12.2015 

  

  
RM_M 2 
Změna termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice 
  
Usnesení číslo: 02878/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Cyklostezky Ostravice, 

reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.01240, zakládající elektronický dodatek č. 90699/2013-05 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s napojením vodovodních řadů na vodovod a se 
zásahem a prací na vodoměrné šachtě ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 02879/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s napojením vodovodních řadů DN 150 a DN 125 na vodovodní řad DN 350 a se zásahem a 

prací na vodoměrné šachtě ve vlastnictví statutárního města Ostrava, v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov na pozemku parc.č.822/46, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku společnosti Severomoravské vodovody a 
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kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 

45193665, uvedených ve stanovisku pro stavební povolení stavby dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28.října 117, 702 18  Ostrava, IČO: 00215732 

v rámci stavby “Letiště Leoše Janáčka  Ostrava, Bezpečnostní centrum - IO 14 Hlavní rozvod 

vody” 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k.ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 02880/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- užívání části pozemku parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro přístup a příjezd k účelové komunikaci na 

pozemcích parc. č. 1838/16 - orná půda a parc. č. 1838/17 - orná půda v k.ú. Stará Bělá obec 

Ostrava, 

- zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 PE k části pozemku parc. č. 3827/1 - 

ostatní plocha, silnice v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

s budoucím oprávněným: 

PXXX VXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 

parc.č. 3827/1, ost. plocha - silnice v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava o celkové výměře 43,83 m2, 

a to část označená v katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 16,70 m2 a část označená v 

katastrální mapě jako (část “B”) o výměře 27,13 m2, ul. Junácká 

s 
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PXXXXX VXXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

703 00 Ostrava X XXXXXX 

za účelem vybudování připojení veřejně nepřístupné účelové komunikace k místní komunikaci 

ul. Junácká a vybudování vodovodního řadu DN 80 PE v rámci realizace stavby “ Neveřejná 

účelová komunikace na parc.č. 3827/1, 1838/16, 1838/17, 1838/18 v k.ú. Stará Bělá”, za 

nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3 945,- Kč/ročně, na dobu určitou, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene evid.č. 0968/2013/MJ ze dne 7.3.2013, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02881/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks sloupu, 1 ks pojistkové 

skříně a 5 ks přípojných skříní k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2393/2 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 2819-47/2015 ze dne 3.4.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 36.179,- Kč včetně 21% DPH 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

břemene evid.č. 0968/2013/MJ ze dne 7.3.2013, s budoucím oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “ Fifejdy - doplnění potahu 110 kV” dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02882/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby 

vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty a kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 620/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

Mgr. XXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby 

kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněnými: 

Manželé 

XXXXX XXXro, rok narození XXXX 

XXXXXXX XXXXXvá, rok narození 1XX0 

oba bydliště K XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, a v k.ú Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
pro společnost RWE GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02883/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/12 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

plynovodu PE 100 k části  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 100/38 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce k 
pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. Předchozí souhlas 
rady města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek v 
k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02884/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves, se sídlem Rolnická 32/139, 709 00 

Ostrava - Nová Ves 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek p.p.č. 36, zahrada o výměře 

1236 m2 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (ul. Rolnická), svěřený Městskému obvodu 

Nová Ves 

se 

Slezskou diakonií, církevní organizací 

se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01Český Těšín 

IČO: 654 685 62 

za účelem vybudování “Zahrady smyslů”, na dobu určitou do 20. 7. 2034, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění  

 

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves, se sídlem Rolnická 32/139, 709 00 

Ostrava - Nová Ves 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k “Nájemní smlouvě  na pronájem pozemku - 

parc.č. 33 ul. Rolnická” ev.č. 50/2012/N/St. ze dne 16.5. 2012 

se 

Slezskou diakonií, církevní organizací 

se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín 

IČO: 654 685 62 

kterým se prodlouží doba nájmu k pozemku p.p.č. 33, zahrada o výměře 395 m2 v k.ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, svěřený Městskému obvodu Nová Ves z doby určité (do 31.5. 

2017) na dobu určitou do 20. 7. 2034, za účelem vybudování “Zahrady smyslů”, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 
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RM_M 25 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Husova 7 a Veleslavínova 17) 
  
Usnesení číslo: 02885/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemek parc. č. 845/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1591 s úpravou 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části pozemků, návrh na 
záměr města změnit nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02886/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 224 m2 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 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 vypůjčit pozemek a části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a 

to: 

- p. p. č. 455/134 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 

- část p. p. č. 455/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 985 m2 

- část p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m2 

- část p. p. č. 455/132 - ostatní plocha, silnice o výměře 1450 m2 

- část p. p. č. 455/135 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2 

- část p. p. č. 2993/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1200 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 742/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

2 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 297/1 - ovocný sad o výměře 96 m2 v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

5) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvy: 

- ev. č. 2294/2010/MJ ze dne 27.8.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.2.2011, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře  

10 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 2, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2016 

čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek 

- ev. č. 1272/2012/MJ ze dne 26.4.2012, jejímž předmětem je pronájem části pozemků p. p. č. 

971/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2, p. p. č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 5 m2 (nově p. p. č. 971/34) a p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře            

2 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. II. Předmět a účel nájmu, a to ke změně, kdy z původního pozemku p. p. č. 971/4 byla na 

základě geometrického plánu oddělena část a nově označena jako pozemek p. p. č. 971/34 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2016, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 5/1 a 5/2 návrhu usnesení a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

6) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu arch. č. 00549/1997/MJ ze dne 1.3.1996, ve znění 

dodatků č. 1 - č. 7 formou uzavření dodatku č. 8, kdy dojde ke změně: 

- v příloze č. 1 nájemní smlouvy “Jmenovitý seznam pronajímaných věcí” - k zúžení předmětu 

nájmu, kdy předmětem nájmu budou pozemky parc. č. 2424/3 - zastavěná plocha a nádvoří a 
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parc. č. 2424/4 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

- v čl. III. Výše nájemného a jeho úhrada - ke snížení výše nájemného, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 6/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 27 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad 
Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 02887/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí, a to: 

pozemky 

parc. č. 2925, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.e. 164 

parc. č. 2926 zahrada 

včetně všech součástí a příslušenství, a to žumpy včetně přípojky, vodovodní přípojky, 

komunikace, osvětlení zahrady a souboru drobných zahradních staveb, vše na pozemku parc.č. 

2926 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, 

formou změny Nájemní smlouvy ze dne 19. 4. 2013, ve znění dodatků č. 1-2, uzavřené s 

organizací 

Náš svět, příspěvková organizace, 

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 00847046, 

a to změnou doby nájmu z “do 31. 1. 2016” na “do 30. 6. 2016”  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k. ú. Dubina u Ostravy) 
  
Usnesení číslo: 02888/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se 

společností 

Ostravské komunikace a.s., 

se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 253 86 544, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to 

pozemku parc. č. 101/56, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 284, garáž, 

za účelem provozování garážových stání, služeb souvisejících s mytím a čistěním vozidel a 

podnájem částí objektu za účelem umístění reklamy, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 163.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši, 

s oprávněním pronajímatele navýšit nájemné o míru inflace pouze , když roční míra inflace 

přesáhne 5 % 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemních smluv, dodatků a dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání 
  
Usnesení číslo: 02889/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 924/8 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

s XXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XX XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXXX 

za účelem užívání garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 924/8, která je ve vlastnictví nájemce 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 1.035,- Kč ročně 

na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 
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na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 2070/43 - zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s PXXXX SXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX, 700 30 Ostrava - 

XXXXX 

za účelem užívání garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 2070/43, která je ve vlastnictví 

nájemce 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 360,- Kč ročně 

na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 0136/2012/MJ ze dne 

1.2.2012 

se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČO 451 93 673 

kterým dojde ke změně v: 

čl. III. Doba výpůjčky, a to k prodloužení doby výpůjčky do 31.12.2018 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ev. č. 2842/2011/MJ 

ze dne 28.11.2011 

se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČO 451 93 673 

kterým dojde ke změně v: 

- čl II. Dohoda smluvních stran - a to k prodloužení termínu do 31.12.2018 
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dle přílohy .č 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně věřitele uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku parc. č. 

4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 75 m2 a části B o výměře 

18 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností GF FIXPRO DEVELOPMENT, a. s., se sídlem Denisova 639/2, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 23 989 

dle které uhradí dlužník za bezesmluvní užívání částí pozemku za období od 15.4.2015 do 

31.10.2015 částku ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. celkem 33.123,- Kč 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Pronájem bytu č. 2 v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava, 
souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02890/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 875, který je součástí pozemku 

parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. Pobialova 

č.or. 8, Moravská Ostrava, 

s XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XX XXXXXXX XX X, 702 00 

Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 29, ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-

Bělský Les 

mezi nájemcem XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XX 

XXXXXXX, Ostrava-Bělský Les,  a podnájemcem XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bytem 
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XXXXX XXXXX, 700 30 Ostrava-XXXXX, na dobu neurčitou od 01.01.2016, 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky ev.č.2676/2010/MJ, 
návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci majetku 
  
Usnesení číslo: 02891/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dohody o skončení výpůjčky založené smlouvou o výpůjčce ev.č. 

2676/2010/MJ ze dne 10.11.2010, uzavřenou s Českým hydrometeorologickým ústavem 

se sídlem: Praha 4, 143 00 Komořany, Na Šabatce 17 

IČO: 00020699 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy, a to: 

meteorologickou věž s přístrojovým zařízením, vedená pod inventárním číslem 

000000042751, v pořizovací ceně 1 367 171,00 Kč 

  

3) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

členové:   Ing. Miroslav Stařík, za odbor hospodářské správy 

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

 zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) ukládá 

  
likvidační komisi vyhotovit zápis o provedení likvidace 
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 Vyřizuje: Stanislav Tomeček, T: 30.04.2016 

 odborný pracovník technické správy majetku 

  
 

RM_M 33 
Odpisový plán na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02892/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 

2016, který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souladu s ustanoveními 

Směrnice č.2/2007 pro evidenci majetku. 

  

 
RM_M 34 
Návrh na změnu usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 - prodej 
pozemků pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02893/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0855/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0768/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015, a to tak, že se příloha č. 4 

nahrazuje novou přílohou, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 54 
Návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02894/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0856/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 

Svinov 

části stávajícího pozemku parc.č. 649/3, ost. plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a 22 m2 

a část stávajícího pozemku parc.č. 650/1, ost. plocha, zeleň o výměře 113 m2 , 

vše dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 55 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen-služebností inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví SMO pro 
oprávněného Moravskoslezský kraj a k pozemkům ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje pro oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02895/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03751/15 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti inženýrské sítě zřízení a provozování vedení VN dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu, k částem pozemků: 

p.p.č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28.října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO  70890692 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 1055-22/2015 ze dne 24.2.2015, na dobu neurčitou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,- Kč včetně 21% DPH 

za podmínky souhlasu Správce programu - tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti 

inženýrské sítě zřízení a provozování vedení veřejného osvětlení dle přílohy č.6 předloženého 

materiálu, k částem pozemků: 

p.p.č. 1340/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1340/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1340/57 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1429/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1429/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1469/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28.října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO  70890692 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 1088-5072/2015 ze dne 11.9.2015, na dobu neurčitou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,- Kč včetně 21% DPH 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-
Solanec 
  
Usnesení číslo: 02896/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0857/ZM1418/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 653/1 -  trvalý 

travní porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, která je 

dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 dále označena jako pozemek 

p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost 

XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 174.834,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neprodat část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy  p.p.č. 653/1 -  

trvalý travní porost o výměře 7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 

která je dle geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 dále označena jako 

pozemek p.p.č. 653/1 - trvalý travní porost 

a)  do podílového spoluvlastnictví XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXX 
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XXXXXXXX XXXXXXXXX,  rok  narození XXXXX  oba bydliště XXXXXXX XXX 

XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX 

  

b)  do společného jmění manželů XXXXXXX XXXXXXX, rok 

narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX oba bydliště 

XXXXXX XXXXX XX XXXX XXX XX 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-

Solanec, a to: 

-  část pozemku p.p.č. 653/1 -  trvalý travní porost o výměře 454 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 

653/4 - trvalý travní porost  

- část pozemku p.p.č. 653/1 -  trvalý travní porost o výměře 116 m2,  která je dle 

geometrického plánu č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 nově označena jako pozemek p.p.č. 

653/5 - trvalý travní porost  

obci Hutisko-Solanec, 756 62 Hutisko-Solanec 512, IČO: 003 03 836 

za sjednanou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč, z toho: 

- kupní cena pozemku p.p.č. 653/4 činí 8.000,- Kč 

- kupní cena pozemku p.p.č. 653/5 činí 2.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 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: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Švédska (Stockholm) ve dnech 26.-
27.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02897/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 02714/RM1418/39 
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Rada města 

  
1) projednala 

   

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 

primátora, do Švédska (Stockholm) ve dnech 26.-27.11.2015 

 

  

 
RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 
  
Usnesení číslo: 02898/RM1418/42 

(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 až č. 21 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: 31.12.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 35 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací – Městský kamerový systém uzavřené se společností 
OVA!!!CLOUD.net, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02899/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 1753/2013/IT ze dne 7.6.2013 o poskytování služby 
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elektronických komunikací - Městský kamerový systém se společností OVA!!!CLOUD.net, 

a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Informace o ukončení realizace projektu “Dokončení procesu 
digitalizace MMO” v rámci Integrovaného operačního programu 
  
Usnesení číslo: 02900/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 9860/RM1014/130 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO” 

spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního 

programu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy 

zajistit udržitelnost projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO” dle znění Podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období 

udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zajistit informace potřebné k vypracování zprávy o stavu a změnách projektu v období 

udržitelnosti projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO” dle znění  Podmínek rozhodnutí 

o poskytnutí dotace 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
4) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy - odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu 

vypracovat, vyhodnotit a odevzdat zprávu o stavu a změnách projektu ”Dokončení procesu 

digitalizace MMO” v období udržitelnosti projektu dle znění  Podmínek rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2020 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 53 
Smlouva o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 
Technologického centra statutárního města Ostravy s příspěvkovou 
organizací Základní škola Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 
72/1082 
  
Usnesení číslo: 02901/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 

Technologického centra statutárního města Ostravy se Základní školou Ostrava – Slezská 

Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 72/1082, 

Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00 , IČO 70995362, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Objednávka technické podpory pro 200 ks licencí GENERO 
  
Usnesení číslo: 02902/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na technickou podporu 200 ks licencí FourJSGenero dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu v českých korunách pro 
obchodní společnost (družstvo) s Českou spořitelnou, a.s. pro dosud 
nevzniklou obchodní společnost Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. (tj. 
společnost řádně založenou, ale dosud nezapsanou do obchodního 
rejstříku) za účelem splacení peněžitého vkladu statutárního města 
Ostrava ve výši 806.000,- Kč 
  
Usnesení číslo: 02903/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o běžném účtu v českých korunách pro obchodní společnost (družstvo) s 

Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 02904/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03780/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 

na § 3311, pol. 3113, ORJ 160, org. 4240 o 5 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
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na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 255 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 45 tis.Kč 

                                      ÚZ 35015 o 40 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 134 o 20 tis.Kč 

                                      ÚZ 13307 o 380 tis.Kč 

                                      ÚZ 201 o 120 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5901, ORJ 170, org. 4245 o 483 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 134, org. 81 o 20 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 39, ÚZ 33513233 o 255 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 45 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5331, org. 4240 o 5 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 380 tis.Kč 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 40 tis.Kč 

na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 201, org. 4212 o 120 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 483 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

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

předložit ZM ke schválení úpravu závazného ukazatele roku 2015 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory o 20 tis.Kč 

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice o 300 tis.Kč 
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Divadlo loutek Ostrava o 5 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 380 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 40 tis.Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 120 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětské centrum Domeček o 483 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 60 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02905/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 5 089 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na ORJ 120 

(B.2., C.7.) na pol. 4113, ÚZ 53190001, org. 60000000 o 74 tis.Kč 

                                                                org. 61000000 o 82 tis.Kč 

                                                                org. 74000000 o 423 tis.Kč 

- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR na ORJ 120 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13305 o 15 tis.Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 13010 o 76 tis.Kč (A.3.) 

(B.2.) na pol. 4116, ÚZ 53515319, org. 60000000 o 1 402 tis.Kč 

                                                       org. 61000000 o 1 559 tis.Kč 

                                                       org. 74000000 o 5 916 tis.Kč 

                                ÚZ 33113233, org. 78000000 o 28 tis.Kč 

                                ÚZ 33513233, org. 78000000 o 160 tis.Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR na ORJ 120 
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(B.2.) na pol. 4216, ÚZ 36517871, org. 81000000 o 4 616 tis.Kč 

                                ÚZ 53115828, org. 3178000000 o 656 tis.Kč 

                                ÚZ 53515829, org. 3178000000 o 11 145 tis.Kč 

(B.6.) pol. 4216, ÚZ 54515835, org. 5040000000 o 1 188 tis.Kč 

                                                  org. 5041000000 o 4 831 tis.Kč 

                                                  org. 5042000000 o 2 073 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů na ORJ 120 

na pol. 4213, ÚZ 54190877, org. 5040000000 o 70 tis.Kč 

                                              org. 5041000000 o 284 tis.Kč 

                                              org. 5042000000 o 122 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 8224, org. 604 o 2 190 tis.Kč (B.4.) 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 13305 o 15 tis.Kč (A.2.) 

na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 76 tis.Kč (A.3.) 

na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 5 089 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 4357, ÚZ 92, org. 6037, pol. 5137 o 1 377 tis.Kč 

                                                                         pol. 5139 o 170 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5164, ORJ 137 o 200 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 40 tis.Kč 

                                            pol. 5167 o 5 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 45 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5154, ÚZ 3412 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 3412 o 150 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5171 o 115 tis.Kč   

                                                            o 300 tis.Kč    

na § 6171, pol. 5169, ORJ 125 o 13 tis.Kč (C.9.)        

(C.10.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 3 200 tis.Kč 

                                 § 2221, pol. 5169 o 110 tis.Kč 

(C.11.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5139 o 257 tis.Kč 

                                 § 2219, pol. 5166, org. 3199000000 o 100 tis.Kč 

(C.12.) na ORJ 135, § 6211, pol. 5011 o 160 tis.Kč 

                                              pol. 5031 o 40 tis.Kč 

                                              pol. 5032 o 15 tis.Kč 

                                 § 1014, pol. 5424, org. 4271 o 5 tis.Kč  

                                 § 4339, pol. 5021, ÚZ 13010 o 20 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 415 tis.Kč 

                                                             org. 7032 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 6122, org. 7323 o 4 000 tis.Kč 

                                                             org. 7326 o 1 000 tis.Kč 
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                               § 2310, pol. 6125, org. 7327 o 1 000 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6122, ÚZ 95, org. 6037 o 2 280 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3167 o 80 tis.Kč  

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6037 o 110 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 150 tis.Kč (C.8.) 

na § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 80 tis.Kč (C.13.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3637, org. 602 o 143 tis.Kč (B.1.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 131 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 25 910 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 7 441 tis.Kč (B.5.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 2 190 tis.Kč (B.4.) 

                                                                  o 8 568 tis.Kč (B.6.) 

s n i ž u j í 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604, ORJ 120 o 7 009 tis.Kč (B.3.) 

- běžné výdaje 

(C.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5157 o 5 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 40 tis.Kč  

(C.5.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5169 o 215 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5152, ÚZ 3412 o 180 tis.Kč 

                                            pol. 5162, ÚZ 3412 o 15 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5152, ORJ 136 o 300 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 125 o 13 tis.Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 3 200 tis.Kč 

                                 § 2221, pol. 5193, ÚZ 93, org. 9205 o 110 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300 o 3 tis.Kč (C.11.) 

(C.12.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011 o 160 tis.Kč 

                                              pol. 5031 o 40 tis.Kč 

                                              pol. 5032 o 15 tis.Kč 

                                 § 1014, pol. 5011, org. 4271 o 5 tis.Kč 

                                 § 4339, pol. 5011, ÚZ 13010 o 20 tis.Kč 
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- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7115 o 415 tis.Kč 

                                                             org. 1004 o 100 tis.Kč 

                                                             org. 7323 o 4 000 tis.Kč 

                                                             org. 7326 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7327 o 1 000 tis.Kč  

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6037 o 2 762 tis.Kč 

                               § 3315, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8156 o 579 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 95 o 486 tis.Kč 

                                                                        o 110 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 3134 o 68 tis.Kč 

                                                             ÚZ 38108224, org. 3134 o 12 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 200 tis.Kč (C.3.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3049 o 150 tis.Kč (C.8.) 

(C.11.) na ORJ 300, § 2141, pol. 6129 o 254 tis.Kč 

                                 § 2219, pol. 6121, org. 8135000000 o 100 tis.Kč 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121 o 80 tis.Kč (C.13.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, ORJ 120, org. 602 o 14 988 tis.Kč (B.1.) 

                                   ÚZ 3500, org. 604 o 7 009 tis.Kč (B.3.) 

                                   ÚZ 3500, org. 604 o 7 441 tis.Kč (B.5.) 

- převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 5343, ORJ 120 o 8 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j e  financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 151 tis.Kč (C.7.) 

                      ORJ 120, ÚZ 1014 o 8 tis.Kč (C.6.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 96 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 96 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 124 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 124 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1.) 
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- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 214 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 214 tis.Kč  

 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) souhlasí 

  
se změnou použití části neinvestičního příspěvku ve výši Kč 89 770,--, který byl schválen 

příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava na pořízení křesel, židlí, vozíků a 

chodítek, a to na nákup dalších mechanických invalidních vozíků 

  

 
RM_M 15 
Změna ve složení štábu zimní údržby komunikací pro zimní období 
2015-2016 
  
Usnesení číslo: 02906/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 3) svého usnesení č. 02485/RM1418/36 ze dne 27.10.2015, tak, že schvaluje složení štábu 

zimní údržby komunikací pro zimní období 2015-2016 s úpravou dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o digitalizaci s Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou 
  
Usnesení číslo: 02907/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o digitalizaci č. j. Ar 805/610.9-2006/Pb s 

Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 

728 00 Ostrava, IČO: 00100579 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02908/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03785/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1. paní MXXXX KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

2. paní XXXXX AXXXXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 42 
Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku v užívání 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02909/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o vyřazení přebytečného a  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 

likvidaci a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007 

pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 61 
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 
provozně souvisejících - Moravskoslezský kraj a Statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02910/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících “ mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451  dle přílohy č.1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh dohody na vypořádání právních vztahů v souvislosti s nájemní 
smlouvou ze dne 30.4.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.7.2014 
  
Usnesení číslo: 02911/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o vypořádání právních vztahů se společností FC Baník Ostrava, a. s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh dohody na vypořádání právních vztahů k věcem nacházejícím se 
v areálu stadionu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 02912/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dohody o vypořádání právních vztahů se společností FC Baník Ostrava, a. s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením dohody dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavření dohody o vypořádání právních vztahů se společností FC Baník Ostrava, a. s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit body 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 5 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02913/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí o 

povolení kácení dřevin, a to: 

a) 2 ks jírovec o obvodech kmenů 204 a 147 cm, 

oba rostoucí na pozemku parc.č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 1 ks javor o obvodu kmene 117 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 3630/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c) 1 ks javor o obvodu kmene 94 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 2965/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

d) 1 ks trnovník o obvodu kmene  193 cm,          

rostoucí na pozemku parc.č. 1738/46 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

– dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

e) 3 ks topol  o obvodech kmenů 106, 123 cm a dvojkmen  91+59 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 936/3 – ostatní plocha, ostatní   komunikace  v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava – dle přílohy č. 5  předloženého materiálu, 

f) 1 ks vrba o obvodu kmene 220 cm, 
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rostoucí na pozemku parc.č. 371/91 – ostatní plocha, zeleň v k.ú.  Hrabůvka, obec Ostrava –  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

g) 1 ks topol o obvodu kmene 165 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 936/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

h) 1 ks javor o obvodu kmene 155 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 623/2 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

i) 1 ks lípa o obvodu kmene 145 cm, 

   3 ks bříza o obvodech kmenů 125, 115 a 80 cm, 

   1 ks hrušeň o obvodu kmene 100 cm, 

vše rostoucí  na pozemku parc.č. 654/98 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

j) 2 ks jasan o obvodech kmenů 182 a 126 cm, 

   1 ks javor o obvodu kmene 162 cm, 

 vše rostoucí na pozemku parc.č. 995/42 – ostatní plocha, ostatní   komunikace v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava – dle přílohy č. 10   předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a 

s podáním žádostí o povolení kácení dřevin, a to: 

   a)  3 ks lip o obvodech kmenů 210, 250 a 210 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 2863/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slezská    
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Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 11  předloženého materiálu, 

   b)  5 ks bříz o obvodech kmenů  126, 115, 146, 145 a 170 cm, 

vše  rostoucí  na pozemku parc.č. 573/5 – ostatní plocha, ostatní  komunikace  v k.ú. Zábřeh   

nad Odrou, obec Ostrava – dle přílohy č. 12  předloženého materiálu, 

   c)   1 ks jasan o obvodu kmene 119 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 1005/2 – ostatní plocha, silnice v k.ú.  Zábřeh nad Odrou, obec     

Ostrava  – dle přílohy č. 13 předloženého   materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení  o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodů 1a) až 1j) tohoto usnesení a vyslovení nesouhlasu                 

s kácením dřevin dle bodů 2a) až 2c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.12.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  žádostí, resp. sdělení dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.12.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 18 
Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2016 
pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě 
koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 
  
Usnesení číslo: 02914/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 s  Výhledovým plánem obnovy a údržby  

na rok 2016 pro Ozdravné centrum Ještěrka  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Dodávka tepelné energie - ul. Podroužkova 1663/4”, 
poř. č. 184/2015 
  
Usnesení číslo: 02915/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku tepelné energie pro 

objekt na ul. Podroužkova 1663/4 v Ostravě-Porubě, v rozsahu dle předloženého materiálu se 

společností: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 45193410 

za ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Obslužná a dozorovací činnost stanice tepla”, poř. č. 
191/2015 
  
Usnesení číslo: 02916/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění obslužné a 

dozorovací činnosti předávací stanice tepla umístěné v objektu Nové radnice, Prokešovo 

nám. 8/1803, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 45193410 

za ceny uvedené v předloženém návrhu 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů městského stadionu v Ostravě-
Vítkovicích”, poř. č. 194/2015 
  
Usnesení číslo: 02917/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění ostrahy objektů 

Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích dle přílohy č.1 předloženého materiálu s 

uchazečem: 

Bezpečnostní agentura ZIROS, s.r.o. 

ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 25390759 

za nejvýše přípustnou hodinovou sazbu 24,72 Kč bez DPH/1 strážný 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Úklidové práce v objektu bývalé UB”, poř. č. 210/2015 
  
Usnesení číslo: 02918/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a provádění 

úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy v 

roce 2016 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 

Sídlo: Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava-Kunčice 

IČO: 285 80 460 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 
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RM_VZ 10 
Zadání veřejných zakázek malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 02919/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Archivace a úprava dokumentů”  společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”)   za ceny   dle přílohy č.1  předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek 

na nákupní portál města Ostravy 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Bloky, bločky, sešity a jiné tiskopisy”  společnostem (”vítězným 

dodavatelům položek”)   za ceny   dle přílohy č.2  předloženého materiálu a o zařazení 

vybraných položek na nákupní portál města Ostravy 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Kancelářské stroje a nástroje”  společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”)   za ceny   dle přílohy č.3  předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek 

na nákupní portál města Ostravy 

  

4) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Kancelářský papír a obálky”  společnostem (”vítězným dodavatelům 

položek”)   za ceny   dle přílohy č.4  předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek 

na nákupní portál města Ostravy 

  

5) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání kancelářského materiálu z 

komoditní skupiny “Psací potřeby”  společnostem (”vítězným dodavatelům položek”)   za 

ceny   dle přílohy č.5  předloženého materiálu a o zařazení vybraných položek na nákupní 

portál města Ostravy 
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RM_VZ 12 
Provádění úklidových prací v objektech útulku pro psy 
  
Usnesení číslo: 02920/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu   a   uzavření  smlouvy na zajištění a provádění 

úklidových prací na pracovištích Útulku pro psy v roce  2016 se společností : 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o., 

Sídlo: Serafinova 580/37, 719 00  Ostrava-Kunčice, 

IČO: 28580460 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Údržba prostoru dopravní obslužnosti jižní části 
Radnice města Ostravy”, poř. č. 212/2015 
  
Usnesení číslo: 02922/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění celoroční údržby 

vymezeného prostoru dopravní obslužnosti jižní části Radnice města Ostravy, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace 

Harantova 3152/28, 702 00 Ostrava 

IČO: 00097381 

za ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_ORG 1 
Návrh na změnu ve složení rady města 
  
Usnesení číslo: 02923/RM1418/42 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vzdání se Mgr. Ilji Racka, Ph.D.  funkce člena rady města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 2) svého usnesení č. 0005/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

stanovit, že radu města bude tvořit primátor, 7 náměstků primátora a 3 členové rady města 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města zvolit 

podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 4) svého usnesení č. 0736/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

stanovit podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 8 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 5) svého usnesení č. 0736/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 
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8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

určit podle § 84 odst. (2) písm. k) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, že pro výkon funkce primátora a 7 náměstků primátora budou členové zastupitelstva 

města dlouhodobě uvolněni. 

Dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města určuje zastupitelstvo města: 

- primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA 

- náměstek primátora - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

- náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec 

- náměstkyně primátora - Mgr. Kateřina Šebestová 

- náměstek primátora - Mgr. Michal Mariánek 

- náměstek primátora - Ing. Břetislav Riger 

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

- náměstek primátora - Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit body 2) a 5) svého usnesení č. 0737/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města svěřit 

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- zahraničních vztahů a publicity činnosti města 

- vnější a vnitřní kontrolní činnosti 

- krizového řízení 

- veřejného pořádku 

- požární ochrany 

- legislativně-právních činností 

- strategického rozvoje 

- dotací 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města svěřit 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- majetku 



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 72/73  

- bytovém 

- veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

- sdružených nákupů a kapitálových účastí 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města svěřit 

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku: 

- sportu 

- školství 

- vzdělávání 

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města zrušit 

bod 10) svého usnesení č. 0737/ZM1418/11 ze dne 25.11.2015 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města určit, 

že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje 

náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek 

a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho 

nepřítomnosti zastupují náměstci primátora v tomto pořadí: 

a) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

b) Mgr. Radim Babinec 

c) Ing. Břetislav Riger 

d) Mgr. Kateřina Šebestová 

e) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. 

f) Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

  

15) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2) - 14) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 2) usnesení č. 02780/RM1418/40 z 1.12.2015 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
Rada města 

2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 800 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 5169, org. 5010 o 34 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5363, ÚZ  92, org. 3033 o 41 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 75 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 2 420 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5362, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.4.) 

na § 3699, pol. 5179, ORJ 133, org. 8146000000 o 37 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121, ÚZ 14931 o 2 500 tis.Kč (A.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3033 o 880 tis.Kč (C.1.) 

2) Správné znění: 

  
z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 800 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 5169, org. 5010 o 34 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 5363, ÚZ  92, org. 3033 o 41 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 75 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 2 420 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5362, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.4.) 

na § 3699, pol. 5179, ORJ 133, org. 8146000000 o 37 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121, ÚZ 14931 o 2 500 tis.Kč (A.1.) 

na § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3033 o 880 tis.Kč (C.1.) 

  
 
 


