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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.05.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03835/RM1418/58 RM_M 0 Schválení programu 58. schůze rady města dne 

10.05.2016 

28 

03836/RM1418/58 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

03837/RM1418/58 RM_MZP 2 Informace o podání rozkladu proti rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci 

profilu zadavatele 

35 

03838/RM1418/58 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-16.4.2016 

42 

03839/RM1418/58 RM_M 46 Nákup 240 ks mobilních telefonů Samsung 

prostřednictvím elektronické aukce 

25 

03840/RM1418/58 RM_M 42 Schválení přípravy projektu “Rekonstrukce hřišť 

Nádražní a Ostrčilova” z programu Státní podpora 

sportu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

50 

03841/RM1418/58 RM_M 45 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o 

poskytnutí podpory a schválení změny rozhodnutí 

o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky pro projekt “Zateplení 

objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ 

Krestova, Ostrava-Hrabůvka” 

50 

03842/RM1418/58 RM_M 18 Návrh na personální změny v komisích rady města 

(sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti, pro 

bezpečnost a integrovaný záchranný systém, pro 

otevřenou radnici a rozvoj samosprávy) 

28 

03843/RM1418/58 RM_M 44 Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 25. května 2016 

28 

03844/RM1418/58 RM_M 4 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na organizační zajištění projektu “tour4change” 

01 

03845/RM1418/58 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č.2 s Valašským 

muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k 

darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 

01 

03846/RM1418/58 RM_M 17 Zpráva o činnosti zástupců města v odborné 

pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká 

republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

01 

03847/RM1418/58 RM_M 38 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do 

Polska (Katovice) dne 17.05.2016 

01 

03848/RM1418/58 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808 

41 
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03849/RM1418/58 RM_M 2 Návrh na poskytnutí finančního daru právnické 

osobě Česká republika - Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje, IČO 75151502 

86 

03850/RM1418/58 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu 

“Návrat do společnosti” z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

86 

03851/RM1418/58 RM_M 3 Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v 

oblasti kultury 

60 

03852/RM1418/58 RM_M 5 Zřizovací listina právnické osoby PLATO 

Ostrava, příspěvková organizace 

87 

03853/RM1418/58 RM_M 19 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Komorní scéně Aréna, p.o., na odměny 

zaměstnancům za mimořádné umělecké výkony v 

roce 2015 

87 

03854/RM1418/58 RM_M 20 Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským organizacím z oblasti kultury 

87 

03855/RM1418/58 RM_M 39 Smlouva o spolupráci při výrobě televizního 

pořadu s Českou televizí 

87 

03856/RM1418/58 RM_M 24 Návrh na odejmutí nemovitého majetku, návrh na 

schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině 

právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková 

organizace a návrh na záměr města pronajmout 

nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

08 

03857/RM1418/58 RM_M 9 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 

s dělením pozemku pro vlastníka pozemku RPG 

Byty, s.r.o. 

08 

03858/RM1418/58 RM_M 10 Návrh na zřízení věcného břemene, uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene a uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03859/RM1418/58 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemků společností Multi Veste 

Czech Republic 5, s.r.o. pro oprávněného SMO 

08 

03860/RM1418/58 RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. 

Beno Blachuta) k.ú. Moravská Ostrava, návrh 

nesvěřit pozemky (ul. Na Karolíně) v k.ú. 

Moravská Ostrava, návrh na souhlas s umístěním 

stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy (ul. Newtonova), v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

08 

03861/RM1418/58 RM_M 13 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc 

(lokalita ul. Slovenská) a neprodat nemovitou věc 

(lokalita ul. Božkova), vše v k. ú. Přívoz, obec 

08 
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Ostrava 

03862/RM1418/58 RM_M 14 Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice 

ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

03863/RM1418/58 RM_M 15 Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava 

08 

03864/RM1418/58 RM_M 21 Návrh darování nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava a dalších věcí 

Moravskoslezskému kraji 

08 

03865/RM1418/58 RM_M 22 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava (lokalita U Hrůbků) a návrh 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s paní J.F. 

08 

03866/RM1418/58 RM_M 23 Návrh koupit části pozemku v k. ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava v rámci stavby “Cyklostezka 

chemické osady, Grmelova” 

08 

03867/RM1418/58 RM_M 25 Návrh na záměr pronájmu nemovitých věcí v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, návrh na souhlas s 

umístěním sídla společnosti do budovy v k.ú. 

Pustkovec, informace o provedených technických 

zhodnoceních v areálu Městské nemocnice 

Ostrava 

08 

03868/RM1418/58 RM_M 26 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce na pozemek pro Městský 

obvod Martinov. Předchozí souhlas rady města s 

uzavřením pachtovní smlouvy k pozemkům pro 

Městský obvod Polanka nad Odrou. 

08 

03869/RM1418/58 RM_M 28 Návrh záměru pronajmout část pozemku v k.ú. 

Hrabůvka 

08 

03870/RM1418/58 RM_M 29 Návrh na výkup pozemků pod komunikací v k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03871/RM1418/58 RM_M 41 Návrh na prodej pozemku společnosti CTP 

Divišov I, spol. s r.o. v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

03872/RM1418/58 RM_M 43 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

03873/RM1418/58 RM_M 30 Předchozí souhlas rady města k pronájmu a 

prodeji nemovitostí svěřených městským 

obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

03874/RM1418/58 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Přístavba IVC Slezská Ostrava - 

interiér”, poř. č. 42/2016 

05 

03875/RM1418/58 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Středisko volného času ul. 

Ostrčilova - odstínění tělocvičny II.”, poř. č. 

75/2016 

05 

03876/RM1418/58 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace 

DK Poklad (supervizor)”, poř. č. 66/2016 

05 

03877/RM1418/58 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic - ul. 

Parcelní”, poř. č. 68/2016 

05 

03878/RM1418/58 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

05 
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dopracování projektové dokumentace pro stavbu 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” v Ostravě - Zábřehu včetně výkonu 

inženýrské činnosti a autorského dozoru 

03879/RM1418/58 RM_VZ 11 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

modernizace DK Poklad”, poř. č. 153/2015 

05 

03880/RM1418/58 RM_M 31 Změna členů odborné pracovní skupiny rady 

města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN 

ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 

dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 

další zlepšování 

80 

03881/RM1418/58 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kosení travnatých ploch v 

příměstských lesích v roce 2016”, poř. č. 78/2016 

80 

03882/RM1418/58 RM_M 35 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za první čtvrtletí roku 2016 

07 

03883/RM1418/58 RM_M 36 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03884/RM1418/58 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 

složek zřízených městem 

36 

03885/RM1418/58 RM_M 34 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

leden a únor 2016 

28 

03886/RM1418/58 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení na opravu trhlin a statické zajištění 

spodní stavby budovy garáže Spisovny 

Muglinovská na pozemku parc. č. 3719 v k. ú. 

Moravská Ostrava 

84 

03887/RM1418/58 RM_VZ 9 ”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

zemního plynu pro statutární město Ostrava a 

městské organizace v roce 2017“, poř. č. 72/2016 

84 

03888/RM1418/58 RM_VZ 10 ”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava a 

městské organizace pro rok 2017“, poř. č. 71/2016 

84 

03889/RM1418/58 RM_M 40 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 7 Informace k plnění usnesení RM č. 

02478/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 ve věci 

zajištění zpracování projektové dokumentace 

územnímu řízení vč. zajištění územního 

rozhodnutí pro stavbu “Dopravní propojení Dolní 

oblasti Vítkovic s centrem” v Ostravě a návrh 

Dohody o ukončení závazkového vztahu 

založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 

č. 2870/2015/OI/ZFUN ze dne 23.11.2015 

05 

  RM_M 27 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 

břemenech v souvislosti se stavbami zahrnutými 

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

  RM_M 33 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy na 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 0033/2016/OŽP 

80 

  RM_M 32 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí na realizaci projektu “Cool 

Water Point” 

80 

  RM_M 37 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku méněprací v rámci stavby 

„Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ 

05 

  RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu 

řízení stavby “Přístřešek pro parkování a sklad 

hořlavých kapalin v areálu garáží MMO na ul. 

Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách” 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 58. schůze rady města dne 10.05.2016 
  
Usnesení číslo: 03835/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 58. schůze rady města dne 10.05.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03836/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, 
Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 společnosti DK POKLAD, 

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

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednatelce společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

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

 jednatelka společnosti 
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4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2015 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2015, jejíž součástí je zpráva 

o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2015 dle varianty navržené 

odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
o zaúčtování nerozděleného zisku minulých let ve výši 104 208,86 Kč proti účtu neuhrazená 

ztráta minulých let 

  

 
RM_MZP 2 
Informace o podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve věci profilu zadavatele 
  
Usnesení číslo: 03837/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03427/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 
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19. dubna 2016, č.j. ÚOHS-S0148/2016/VZ-16531/2016/513/IHl 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-
16.4.2016 
  
Usnesení číslo: 03838/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 03571/RM1418/54 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-16.4.2016 

  

 
RM_M 46 
Nákup 240 ks mobilních telefonů Samsung prostřednictvím 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 03839/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy s vítězným kandidátem elektronické aukce na nákup 240 ks 

mobilních telefonů Samsung mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností Autocont CZ a.s., se sídlem 

Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČO 47676795 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Schválení přípravy projektu “Rekonstrukce hřišť Nádražní a Ostrčilova” 
z programu Státní podpora sportu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
  
Usnesení číslo: 03840/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce hřišť Nádražní a Ostrčilova” ke spolufinancování z 

programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do výzvy Programu 133510 Státní 

podpora sportu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1)  

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 45 
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory a 
schválení změny rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky pro projekt “Zateplení objektu 
družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 03841/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0270/ZM1418/5 
k usnesení č. 01082/RM1418/19 
k usnesení č. 8673/RM1014/114 
k usnesení č. 00633/RM1418/12 
k usnesení č. 0184/ZM1418/4 
k usnesení č. 00361/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 14193253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky, který by měl být uzavřen mezi příjemcem statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního 

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

financování projektu “Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, 

Ostrava-Hrabůvka” z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 

tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

b) se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí od 

poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha 10, IČO 00164801, na projekt “Zateplení objektu družiny u ZŠ 
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Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka” dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na personální změny v komisích rady města (sociální, zdravotní a 
pro rovné příležitosti, pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, 
pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy) 
  
Usnesení číslo: 03842/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, na  členství v komisi sociální, 

zdravotní a pro rovné příležitosti ke dni 10.05.2016 

  

2) odvolává 

  
z funkce člena komise: 

- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

  Mgr. JXXX ŠXXXXXXX nar.: XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXX XX, 702 00 

Ostrava 

- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

  MUDr. Tomáše Málka, člena ZM 

  

3) jmenuje 

  
do funkce člena komise: 

- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

  Mgr. DXXXXX HXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXXXX 

XXXXXX, 700 30 OstravaXXXXXXX 

- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

  Mgr. VXXXXXX PXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX, 700 30 Ostrava-XXXXXXXXX 

 



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 12/57  

- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

  JXXXXX OXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXX XXXXXX XXXXXXX, 

700 30 OstravaXXXXXXXXX 

  

 
RM_M 44 
Návrh programu 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 25. května 2016 
  
Usnesení číslo: 03843/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 17. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

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

1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 4 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “tour4change” 
  
Usnesení číslo: 03844/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01248/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve 

výši 100 tis. Kč spolku Černí koně, z.s. se sídlem Cyrilovská 48, Nové Jirny, 250 90   Jirny, 

IČO 227 24 389, na organizační zajištění projektu ,,tour4change” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117 o 100 tis. Kč 
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 - zvýší neinvestiční transfery na § 3113, pol. 5222, ÚZ 7117 o 100 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30   Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Černí koně, z.s., se sídlem Cyrilovská 

48, Nové Jirny, 250 90   Jirny, IČO: 227 24 389 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 

návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č.2 s Valašským muzeem v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm k darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 
  
Usnesení číslo: 03845/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01336/16 
k usnesení č. 0139/ZM1418/3 
k usnesení č. 2385/ZM1014/31 
k usnesení č. 9528/RM1014/125 
k usnesení č. 00377/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  uzavření  Dodatku č. 2 k darovací  smlouvě  ev. č. 0972/2014/KP   uzavřené 

mezi statutárním městem  Ostrava a Valašským  muzeem v přírodě  v Rožnově pod Radhoštěm 

se sídlem Palackého  147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604  dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 17 
Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené 
na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká 
republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 
  
Usnesení číslo: 03846/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01233/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o 

spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 

  

2) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi 

ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. 

(Veolia Energie ČR, a.s.) za období 25. listopadu až 13. dubna 2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit bod 2) svého usnesení č. 738/ZM1418/11 ze dne 25. 11. 2015 takto: ,,ukládá 

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. jednou za půl roku předložit 

zastupitelstvu města zprávu o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na 

základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia 

Energie ČR, a.s.)” 

Termín: pololetně 
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RM_M 38 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Polska (Katovice) dne 17.05.2016 
  
Usnesení číslo: 03847/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, 

do Polska (Katovice) dne 17.05.2016 za účelem reprezentace města na sportovní části “Česko-

polských dnů” 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 03848/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov dle 

přílohy předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 2 
Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika - 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502 
  
Usnesení číslo: 03849/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 

4349, pol. 5909, ÚZ 7401  odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 250.000,- Kč České 

republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 

30. dubna 1682/24,  728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení rozpočtového opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401   o 250 tis. Kč, 

zvyšují ostatní  neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5319, ÚZ 7401   o 250 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zabezpečení 
projektu “Návrat do společnosti” z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03850/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01406/16 
k usnesení č. 0887/ZM1418/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu “Návrat do společnosti” 

uzavřené s Poradnou pro občanství/Občanská a lidská práva, se sídlem Ječná 548/7, Praha - 

Nové Město, IČO 70100691, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 03851/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01402/16 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 



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 18/57  

k usnesení č. 03106/RM1418/46 
k usnesení č. 0553/ZM1418/8 
k usnesení č. 0930/ZM1418/14 
k usnesení č. 03428/RM1418/51 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 03428/RM1418/51 ze dne 15.03.2016 v bodě 1) a 2) 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

fyzické osobě podnikající Ing. Lucii Houthoofdtové, místem podnikání U Břízek 115/8, 747 94 

Dobroslavice, IČO 61953318, na realizaci projektu “Advent plný Křídlení 2016” dle přílohy č. 

1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě 

nepodnikající Miroslavu Janáčovi, rok narození 1972, bydlištěm Výškovická 2589/103, 700 30 

Ostrava-Zábřeh na realizaci projektu “REPREZENTACE OSTRAVY NA CELOSVĚTOVÉ 

SOUTĚŽI WORLD CHAMPIONSHIPS OF PERFORMING ART 2016 V USA” ve výši 90 

tis. Kč dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu a uzavření smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 

uvedeném v  bodě 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117 o 90 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7117 o 90 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
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předložit návrh dle bodu 2) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

25.05.2016 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 5 
Zřizovací listina právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 03852/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01412/16 
k usnesení č. 03585/RM1418/54 
k usnesení č. 1048/ZM1418/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh zřizovací listiny právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, uvedený v 

příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit zřizovací listinu právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
4) rozhodla 

  
s účinností od 01.07.2016 o vedení účetnictví PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

ve zjednodušeném rozsahu, a to v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů 
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RM_M 19 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Komorní 
scéně Aréna, p.o., na odměny zaměstnancům za mimořádné umělecké 
výkony v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 03853/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Komorní scéně Aréna, příspěvkové 

organizaci, se sídlem 28. října 2, 701 85 Ostrava, IČO: 00845035, ve výši 200 tis. Kč na 

odměny zaměstnancům za mimořádné umělecké výkony v roce 2015 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na ORJ 160 

na § 3392, pol. 2229, org. 4258                   o 200 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4251   o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 2, 701 85 Ostrava,  

IČO: 00845035, o 200 tis. Kč 
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RM_M 20 
Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským organizacím z 
oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 03854/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2016 organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,      o 2 794 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,                       o    235 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,                         o    225 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,           o    820 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,                     o    771 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,                              o    210 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o    212 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                   o    131 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                   o    993 tis. Kč 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355   o 3 958 tis. Kč 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na ORJ 160 

na § 3392, pol. 2229, org. 4258  o    185 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

§ 3311, pol. 5331, org. 4234     o 2 794 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4240     o    235 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4251     o    225 tis. Kč 

§ 3312, pol. 5331, org. 4212     o    820 tis. Kč 

§ 3314, pol. 5331, org. 4214     o    771 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4215     o    210 tis. Kč 

§ 3319, pol. 5331, org. 4254     o    212 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,      o 2 794 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,                       o   235 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,                         o   225 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,           o   820 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,                     o   771 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,                              o   210 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o   212 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 navýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,      o 2 794 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,                       o   235 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,                         o   225 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,           o   820 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,                     o   771 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,                              o   210 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o   212 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 39 
Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu s Českou televizí 
  
Usnesení číslo: 03855/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Smlouvy o spolupráci při výrobě televizního pořadu mezi statutárním městem 

Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a Českou televizí, 

Televizním studiem Brno, se sídlem Běhounská 5/18, 658 88 Brno, IČO: 00027383, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční nedotační transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5240, ÚZ 1355    o 200 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355    o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na odejmutí nemovitého majetku, návrh na schválení dodatku č. 
6 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková 
organizace a návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. 
Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03856/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na odejmutí níže uvedeného nemovitého majetku z hospodaření právnické osoby 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO: 70631808 k 31.5.2016, a to: 

pozemek parc.č. 897/1  

pozemek parc.č. 897/3 

pozemek parc.č. 897/4 

pozemek parc.č. 897/5 

pozemek parc.č. 897/6 



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 24/57  

budova s čp. 611 umístěna na pozemku parc.č. 897/3, oplocení objektu včetně zpevněných 

ploch na pozemku parc.č. 897/5 a na pozemku parc.č. 897/6 

vše v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava   

  

2) doporučuje 

  
schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině ze dne 

21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) zmocňuje 

  
zastupující vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolu o předání a převzetí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
5) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to pozemky: 

parc. č. 897/1, ost. plocha, ost. komunikace 

parc. č. 897/2, zast. plocha a nádvoří, na němž je umístěna budova čp. 612, která je ve 

vlastnictví 

Armády spásy v České republice, z.s. 

parc. č. 897/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 611 

parc. č. 897/4, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr 

parc. č. 897/5, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 897/6, ost. plocha, jiná plocha, 

včetně oplocení v celkové délce 165 m, umístěné na pozemku parc. č. 897/1, k.ú. Kunčičky, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu, a to právnické osobě 

Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - 

Stodůlky, IČO: 40613411, 
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na dobu určitou 15 let, za účelem poskytování registrované sociální služby 2347976 - domov 

se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro cílovou 

skupinu osob bez přístřeší, osob s chronickým duševním  onemocněním a osob s chronickým 

onemocněním, 

s tím, že předmětem nájmu budou uvedené nemovité věci, přičemž město si vyhrazuje právo 

pronajmout i více nemovitých věcí, popř. jednotlivou nemovitou věc nebo všechny tyto 

nemovité věci. 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr nájmu kterékoliv z těchto nemovitých věcí, 

popř. jednotlivou nemovitou věc (a tedy i vícero těchto nemovitých věcí, popř. jednotlivou 

nemovitou věc nebo i všech uvedených nemovitých věcí) kdykoliv zrušit. 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku 
pro vlastníka pozemku RPG Byty, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03857/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemku: 

parc. č. 1235/1 - zahrada, 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro: 

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO 27769127 

dle geometrického plánu č. 1352-33/2016 ze dne 24.3.2016, který je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na zřízení věcného břemene, uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03858/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře k 

části pozemku: 

parc.č. 1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k částem pozemků: 

parc.č. 2228 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc.č. 2229/331 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

břemene-služebnosti evid.č. 1892/2014/MJ ze dne 6.8.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Petruškova, VNk+RVN pro TS SMOv” 

dle přílohy č.10 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků 
společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. pro oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 03859/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01399/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

- kanalizace DN 400 a veřejného osvětlení k části pozemku parc. č. 3380/30 - ostatní plocha, 

manipulační plocha  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- vodovodního řadu DN 200 a veřejného osvětlení k části pozemku parc. č. 3380/34 - ostatní 

plocha, manipulační plocha v  k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemků: 

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00 

dle přílohy č. 2 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: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města neprodat pozemek (ul. Beno Blachuta) k.ú. 
Moravská Ostrava, návrh nesvěřit pozemky (ul. Na Karolíně) v k.ú. 
Moravská Ostrava, návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy (ul. Newtonova), v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03860/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01405/16 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve  znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 244/9 

pozemek parc. č. 244/10 

pozemek parc. č. 244/16 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Napojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř.” na části pozemku parc. č. 

925/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 3/5 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská) a 
neprodat nemovitou věc (lokalita ul. Božkova), vše v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03861/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01398/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 971/15 o výměře 2052 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, nesvěřeno 

městskému obvodu, která je dle geometrického plánu  č. 2073-171/2015 ze dne 21.9.2015 

označena jako pozemek p.p.č. 971/36  v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek p.p.č. 453/59  

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

nesvěřeno městskému obvodu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03862/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01364/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji: 

- pozemku parc.č. 1227 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 45193410 

za celkovou kupní cenu 167.800,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je 

přílohou č. 3 předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03863/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01354/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to: 

-  část pozemku parc.č. 85/11, díl b,  orná půda  o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č. 826-

222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/12  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Proskovice 

za 

- část pozemku parc.č. 85/12, díl c, orná půda o výměře 492 m2, oddělenou dle GP č. 826-

222/2015 ze dne 7.5.2015 a sloučeného do pozemku parc.č. 85/11  

ve spoluvlastnictví 

Michala Besty, rok narození 1986, bydliště Výškovická 555/148, Ostrava-Výškovice, 700 30, 

Petra Koláříka, rok narození 1984, bydliště Staroveská 53/95, Ostrava-Proskovice, 724 00, 

Vladislava Koláříka, rok narození 1949, bydliště Staroveská 53/95, Ostrava-Proskovice 724 00 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh darování nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
a dalších věcí Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 03864/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01408/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a další věci Moravskoslezskému kraji, a to: 

a) pozemky a stavby: 

- p.p.č. 783/52, ost. plocha, sport. a rekr. plocha  

- p.p.č. 783/56, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, 

  jejichž součástí je stavba lehkoatletického stadionu 

- p.p.č. 783/62, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, jehož součástí je stavba tenisových kurtů se 

stěnou 

- p.p.č. 783/61, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, jehož součástí je stavba horolezecké věže 

- p.p.č. 783/48, ost. plocha, sport. a rekr. plocha, jehož součástí je stavba víceúčelového hřiště 

- p.p.č. 783/51, ost. plocha, jiná plocha, jehož součástí je stavba dětského koutku 

- p.p.č. 783/55, ost. plocha, zeleň 

- p.p.č. 783/60, ost. plocha, zeleň 

- p.p.č. 783/53, ost. plocha, zeleň 

- p.p.č. 783/54, ost. plocha, zeleň 

- p.p.č. 783/42, ost. plocha, zeleň 

- p.p.č. 783/49, ost. plocha, ost. komunikace 

- p.p.č. 783/43, ost. plocha, ost. komunikace 

- chodník umístěný na pozemcích p.p.č. 783/43 a p.p.č. 789/49 

- p.č.st. 6511, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost 

(správní budova) 

- p.č.st. 6524, zast. plocha a nádvoří, bez stavby 

- p.p.č. 783/34, ost. plocha, jiná plocha 

- chodník umístěný na pozemku p.p.č. 783/34 

- nový pozemek p.p.č. 783/38, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, který vznikne 

sloučením pozemku p.p.č. 783/38 o   výměře 155 m2 a části pozemku p.p.č. 783/45 o výměře 

80 m2 dle geometrického plánu č. 3290-571/2015 vyhotoveného dne   22.11.2015, který je 

nedílnou součástí této smlouvy 
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- stavba komunikace a parkoviště umístěná na nově vzniklém pozemku p.p.č. 783/38 

zmíněném v předchozí odrážce 

- stavba komunikace a parkoviště na pozemcích p.p.č. 783/32, 783/39, které jsou ve vlastnictví 

MSK 

- p.p.č. 783/35, ost. plocha, ost. komunikace 

- stavba komunikace a parkoviště umístěná na pozemku p.p.č. 783/35 

- p.p.č. 783/36, ost. plocha, zeleň 

- p.p.č. 783/37, ost. plocha, zeleň 

- přípojka vody na pozemku p.p.č. 783/34 

- přípojka kanalizace na pozemcích p.p.č. 783/34, p.p.č. 783/36, p.p.č. 783/37, p.p.č. 783/38 

(rovněž na pozemku p.p.č. 783/32,   který je ve vlastnictví MSK) 

- přípojka nízkého napětí ke stavbě správní budovy na pozemku p.č.st. 6511, umístěná pod 

omítkou na stavbě bez čp/če, obč.   vybavenost na pozemku p.č.st. 6511 

- stavba zavlažování stadionu na pozemcích p.p.č. 783/34, p.p.č. 783/38, p.p.č. 783/51, p.p.č. 

783/52, p.p.č. 783/56 (rovněž na   pozemcích p.p.č. 783/39,  p.p.č. 783/40, které jsou ve 

vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44, p.p.č. 783/45,   p.p.č. 783/46, p.p.č. 

783/50, které jsou ve vlastnictví dárce a jsou svěřeny městskému obvodu Ostrava - Jih) 

- oplocení na pozemcích p.p.č. 783/38, p.p.č. 783/51, p.p.č. 783/60 (rovněž na pozemcích p.p.č. 

783/16, p.p.č. 783/39, p.p.č.   783/40, p.p.č. 783/41, které jsou ve vlastnictví MSK a rovněž na 

pozemcích p.p.č. 783/44, p.p.č. 783/45, které jsou ve   vlastnictví dárce a jsou svěřeny 

městskému obvodu Ostrava - Jih) 

- osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 783/48 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/45, 

p.p.č. 783/46, p.p.č. 783/47,   které jsou ve vlastnictví dárce a jsou svěřeny městskému obvodu 

Ostrava - Jih) 

    

b) další věci: 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek: 

- zavlažovací systém: posilovací stanice - výkonné čerpadlo LOWARA GS – SO 100, filtr 2“ 

100 MESH síťový, pojišťovací ventil   6/4“ 0,8 MPa, 2“elektroventil s regulací průtoku P220 

1,5 MPa, mezipřírubová klapa, výstupní 2“ kulový pro odvodnění systému   tlakovým 

vzduchem, uzavírací kulový ventil se zemní soupravou 3“ 

- vzduchotechnika: jednotka VENTO (Remak) v sestavě ve správní budově 

- vzduchotechnika: jednotka ALFA1000 W, 750 m3/hod., N 4,0 Kw, 400 V ve správní budově 

- vzduchotechnika: střešní ventilátor DVS 311 EV vč. zpětné klapky VKS 311 a tlumícího 

nástavce SSD 311, vč. 5-ti stupňového   regulátoru otáček RE 1,5 tep ve správní budově 

DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek: 

- odrazová deska IIAF pro trojskok a skok daleký vč. rámu – 4 ks 

- pryžová rohož 600/400/20 - čisticí zóna na podélných stranách doskočiště pro trojskok a skok 

daleký – 7 ks 

- přenosný gumový rozvaděč se zásuvkami 6 x 230 V/16 A s jištěním a proudovým chráničem 

- 8 ks 

- sloupky na volejbal do zemního pouzdra, kovové, vč. sítě – 2 ks 

- sloupky na tenis, do zemního pouzdra, kovové, se snímatelnou klikou pro vypnutí sítě, vč. 

sítě – 3 ks 

- sedačka umpire  kovová, s žebříkem, volně stojící, skořepinová sedačka, psací deska – 4 ks 
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- branky na házenou 3 x 2/1,1 m, do zemního pouzdra, kovová, vč. sítě - 2 ks 

- branky pro kopanou 7,50 x 2,5/0,8 m, do zemního pouzdra, kovová, vč. sítě – 2 ks 

- vzduchotechnika: ventilátor RP 50-25/22 – 4E  pro V 1200 m3/hod., 220 Pa, tlumič hluku 

TKU 50 (odvod vzduchu ze šaten 1. NP) se šňůrou 5x4 dl. 10 m – 8 ks 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, IČO 70890692 

a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
(lokalita U Hrůbků) a návrh uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti s paní J.F. 
  
Usnesení číslo: 03865/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01366/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

- koupit část stávajícího pozemku p.p.č. 291/3 zahrada o výměře 34 m2, v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 826-

94/2014 ze dne 12.05.2014 označena jako nový pozemek p.p.č. 291/7, ostatní plocha, ostatní 

komunikace,  vzniklý sloučením dílu „a“ odděleného z pozemku p.č.st. 73 a dílu „b“ 

 odděleného z pozemku p.p.č. 291/3 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na němž se 

nachází chodník ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

od: XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm X XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX 

za cenu obvyklou ve výši 23.800,- Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

-  část stávajícího pozemku p.p.č. 380/3 zahrada o výměře 23 m2, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 822-345/2013 ze dne 

16.12.2013 označena jako nový pozemek p.p.č. 380/9 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na němž se nachází chodník ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

ve společném jmění manželů XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a 

XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XX 

za cenu obvyklou ve výši 16.100,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

- spoluvlastnický podíl 1/4 k části pozemku p.p.č. 391/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava, od XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm  

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX 

- spoluvlastnický podíl 1/4 k téže části pozemku od XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XX 

- spoluvlastnický podíl 1/2 k téže části pozemku od XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození 

XXXX, bydlištěm XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXX XX, 

která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 822-345/2013 ze dne 16.12.2013 

označena jako nový pozemek p.p.č. 391/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves 

u Ostravy, obec Ostrava, na němž se nachází chodník ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

za cenu obvyklou v celkové výši 700,- Kč, přičemž:  

XXXX XXXXXXXX obdrží částku 175,- Kč 

XXXXXX XXXXXXXX obdrží částku 175,- Kč 

XXXXXX XXXXXXXX obdrží částku 350,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, uvedené v bodu 1) - 3) návrhu usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek  svěřený 

městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) - 3) návrhu 

usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, dle čl. 9 

odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, 

za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  

6) rozhodla 

  
na straně budoucího vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku: 

p. p. č. 291/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

který vznikne sloučením dílu „a“ odděleného z pozemku p. č. st. 73 a dílu „b“  odděleného z 

pozemku p. p. č. 291/3 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na základě geometrického 

plánu č. 826-94/2014 ze dne 12.05.2014, 

s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště U XXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXX XXX 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 



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. 
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RM_M 23 
Návrh koupit části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v 
rámci stavby “Cyklostezka chemické osady, Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 03866/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01365/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit: 

-  část stávajícího pozemku p.p.č. 736/113 o výměře 14 m2, v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2110-29/2015 ze dne 

28.12.2015 označen jako nový pozemek p.p.č. 736/339 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

a 

-  část stávajícího pozemku p.p.č. 736/113 o výměře 9 m2, v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2110-29/2015 ze dne 

28.12.2015 označen jako nový pozemek p.p.č. 736/340 ostatní plocha v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

za  cenu v celkové výši 9.200,- Kč včetně DPH,  z toho: 

za pozemek p.p.č. 736/339 částku ve výši 5.600,- Kč 

za pozemek p.p.č. 736/340 částku ve výši 3.600,- Kč 

a uzavřít se společností FRISCHBETON s.r.o., IČO 407 43 187, kupní smlouvu  dle přílohy č. 

5 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 



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. 
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RM_M 25 
Návrh na záměr pronájmu nemovitých věcí v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 
návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v k.ú. 
Pustkovec, informace o provedených technických zhodnoceních v 
areálu Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03867/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že má záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to 

- část pozemku p.p.č. 394/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 286 m2 dle přílohy č. 

1/1 předloženého materiálu 

- část pozemku p.č.st. 173, zast. ploch a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., a to v 

přízemí část místnosti č. 3 o výměře 115,05 m2  dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu  

 

s výpovědní dobou 6 měsíců 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

MTL spol. s r.o., IČO: 476 66 765 

do budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

3) projednala 

  
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 20, 

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 13. 4. 2016, 

jakožto vypůjčitele nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 

o výpůjčce” ev. č. 2348/2009/MJ ze dne 8. 9. 2009, ve znění dodatků č. 1-2, 

že provedla technická zhodnocení těchto nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

budovy čp. 898 (oční a neurologie), která je součástí pozemku parc. č. 2510/3, zast. plocha a 

nádvoří, s náklady ve  výši  69.206 Kč včetně DPH 

budovy bez čp. (gyn. - por., kožní, ORL a onkologie), která je součástí pozemku parc. č. 

2379/9, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 276.822 Kč včetně DPH  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 26 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 
pozemek pro Městský obvod Martinov. Předchozí souhlas rady města s 
uzavřením pachtovní smlouvy k pozemkům pro Městský obvod Polanka 
nad Odrou. 
  
Usnesení číslo: 03868/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Martinov, se sídlem Martinovská 3154/23, 723 00 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 2620, zahrada v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava (U Opavice), svěřený tomuto městskému obvodu 

s paní 

XXXXXXXXXXXXXXX 

bydlištěm: XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX 

za účelem využití pozemku k rekreačním účelům, na dobu určitou do 31. 12. 2024, 

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 Polanka nad Odrou, se sídlem 1. května 1/2A, 

725 25 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemky svěřené tomuto městskému 

obvodu, a to: 

- parc.č. 3370, ost. plocha - neplodná půda o výměře 14 684 m2 

- parc.č. 3371, ost. plocha - neplodná půda o výměře 2 248 m2 

- parc.č. 4267, ost. plocha - ostatní komunikace o výměře 281 m2 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Ostravská) 

s panem 

Milanem Frankem 

bydlištěm: 1. května 1106, 725 25 Ostrava - Polanka 

IČO: 447 35 618 

za účelem zemědělské činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 2 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 

  

 
 
 
 
 
 
 



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. 
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RM_M 28 
Návrh záměru pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 03869/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku p.p.č. 371/1, ostatní plocha, zeleň, k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava,  o výměře 18,57 m2 pro zřízení dvou parkovacích míst 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 29 
Návrh na výkup pozemků pod komunikací v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03870/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku parc.č. 100/74 ostatní 

plocha, ostatní komunikace a pozemku parc.č. 100/105 ostatní plocha, ostatní komunikace od 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku 

parc.č. 100/74 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc.č. 100/105 ostatní plocha, 

ostatní komunikace od XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX 

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

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.3 předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 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: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  



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. 
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RM_M 41 
Návrh na prodej pozemku společnosti CTP Divišov I, spol. s r.o. v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03871/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat pozemek parc.č. 302/20 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

společnosti CTP Divišov I, spol.s.r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 

Humpolec 

IČO: 26189542 

za kupní cenu 17.980,-Kč včetně DPH 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.3 předloženého materiálu a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03872/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01407/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

 



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. 
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- část pozemku p.p.č. 8/7, o výměře 270 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01945-

35/2015 ze dne 20.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 8/22 

- pozemek p.p.č. 17/167 

- část pozemku p.p.č. 52/1, o výměře 215 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01947-

37/2015 ze dne 13.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 52/12 

- část pozemku p.p.č. 681, o výměře 41 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 01948-

38/2015 ze dne 19.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 681/2 

- část pozemku p.p.č. 65/1, o výměře 30 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1954-

12/2016 ze dne 26.1.2016 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 65/15 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu celkem 323.940,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky (i nově vzniklé), uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 

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

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

podmínky, že pozemky (i nově vzniklé) uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

označit pozemky (i nově vzniklé), uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že pozemky 

(i nově vzniklé) uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 



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 42/57  

RM_M 30 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 03873/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5., k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), 

písm. c), bod 1. a dle čl. 7, odst. (8), písm. b), od 2., k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Přístavba IVC Slezská Ostrava - interiér”, poř. č. 
42/2016 
  
Usnesení číslo: 03874/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku interiéru stávajícího 

objektu a přístavby Integrovaného výjezdového centra ve Slezské Ostravě v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

KASCH - interiér s.r.o. 

Sídlo: J.Šamala 318/10, 725 25 Ostrava - Polanka n. Odrou 

IČO: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 1.509.920,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Středisko volného času ul. Ostrčilova - odstínění 
tělocvičny II.”, poř. č. 75/2016 
  
Usnesení číslo: 03875/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje akce “Domov pro seniory IRIS - přístavba dvou bloků” 

  na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, ORG 6037          o 880 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje akce “SVČ Ostrčilova - odstínění tělocvičny” 

  na § 3233, pol. 6121, ORJ 230, ORG 6322          o 880 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení díla “Středisko 

volného času Ostrčilova - odstínění tělocvičny” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, s uchazečem: 

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava 

IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 1.465.827,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad 
(supervizor)”, poř. č. 66/2016 
  
Usnesení číslo: 03876/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon stavebně-technické 

supervize v rámci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, se společností: 

PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o. 

se sídlem: Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25389599 

za cenu nejvýše přípustnou 750.000,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 44/57  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní”, poř. č. 
68/2016 
  
Usnesení číslo: 03877/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

„Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní“ v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 

města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční  

 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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náhradníci: 

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

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

5. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce “Odkanalizování Heřmanic - ul. 

Parcelní”, poř. č. 68/2016 v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce 

“Odkanalizování Heřmanic - ul. Parcelní”, poř. č. 68/2016 v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na dopracování projektové dokumentace pro 
stavbu “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - 
Zábřehu včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 
  
Usnesení číslo: 03878/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se 

společností Ateliér IDEA, spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava - Mar. Hory, IČO: 15502309, 

za účelem dopracování projektové dokumentace pro stavbu “Výstavba vrtulníkového hangáru 

v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského 

dozoru, za cenu nejvýše přípustnou 200.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu.   

  

 
RM_VZ 11 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, 
poř. č. 153/2015 
  
Usnesení číslo: 03879/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02057/RM1418/29 
k usnesení č. 02353/RM1418/34 
k usnesení č. 02632/RM1418/38 
k usnesení č. 0730/ZM1418/10 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

3 předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury 

Poklad” v Ostravě - Porubě, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 9: 

„Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“ 

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (vedoucí společník společnosti) 

se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 64617874 

a 

VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, IČO: 25828258 
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za cenu nejvýše přípustnou 148.789.988,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 31 
Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci 
systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a 
následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného 
systému a jeho další zlepšování 
  
Usnesení číslo: 03880/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 02674/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
vedoucího oddělení krizového řízení - bezpečnostního ředitele, odboru kanceláře primátora 

magistrátu 

Ing. Jiřího Šnábla členem odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

2) odvolává 

  
právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního magistrátu Mgr. Evu Balonovou 

z funkce členky odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

3) jmenuje 

  
právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního magistrátu Mgr. Davida 

Aichmaiera členem odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kosení travnatých ploch v příměstských lesích v roce 
2016”, poř. č. 78/2016 
  
Usnesení číslo: 03881/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění kosení travnatých 

ploch v příměstských lesích zvláštního určení se zvýšenou potřebou údržby v roce 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.095.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 35 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 
2016 
  
Usnesení číslo: 03882/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01375/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí roku 2016 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 36 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03883/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Svinov ve výši 1 337 tis.Kč na spolufinancování investiční akce “Sportovní hřiště na ul. 

Evžena Rošického, SO 01 Multifunkční hřiště” 

b) Poruba ve výši 4 000 tis.Kč  na spolufinancování neinvestiční akce “Oprava střechy ZŠ 

Komenského” 

c) Pustkovec ve výši 80 tis.Kč na opravu chodníků na ul. Opavská 

d) Nová Ves ve výši 278 tis.Kč na akci 3942 - parkoviště na ul. Na Lánech 

e) Vítkovice ve výši 7 979 tis.Kč na opravu MK Obránců míru v úseku ul. Lidická - Ocelářská 

f) Vítkovice ve výši 344 tis.Kč na výkupy nemovitostí - budov bez čp/če - garáží v k.ú. Zábřeh 

- VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice 

  

2) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis.Kč pro příspěvkovou 

organizaci Národní divadlo moravskoslezské na úhradu nákladů souvisejících s projektem 

“Shakespeare Ostrava 2016” 

b) s přijetím nadačního příspěvku ve výši 100 tis.Kč od Nadace ČEZ pro příspěvkovou 

organizaci Divadlo loutek Ostrava na realizaci projektu “Divadlo bez bariér 2016” v grantovém 

řízení Podpora regionů s tím, že organizace bude hradit honoráře hostujících umělců, ubytování 

hostujících umělců, dopravu umělců, přepravu dekorací, tisk propagačních materiálů, inzerci v 

médiích apod. (nejedná se o pořízení majetku) 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční převody z Národního fondu 

na pol. 4118, ÚZ 060595206 o 85 tis.Kč (A.1.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3134000000 o 6 085 tis.Kč (B.1.) 
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- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 1 000 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5192, ORJ 137 o 3 tis.Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331 o 170 tis.Kč 

                                            pol. 5492  o 15 tis.Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 230 o 1 800 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3136 o 2 000 tis.Kč (C.4.) 

(C.8.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7340 o 4 261 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7340 o 6 040 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7340 o 2 000 tis.Kč  

                                                             org. 7032 o 9 300 tis.Kč 

                                                             org. 7321 o 7 000 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3169 o 513 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 060595206, org. 4234 o 85 tis.Kč (A.1.) 

na § 3299, pol. 5222, ORJ 140, ÚZ 7113 o 14 435 tis.Kč (C.7.) 

- investiční transfery 

na § 3299, pol. 6322, ORJ 140. ÚZ 7113 o 500 tis.Kč (C.7.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, org. 622 o 1 337 tis.Kč (C.1.) 

                                   ÚZ 93, org. 509 o 80 tis.Kč (C.9.)  

                                   ÚZ 3500, org. 614 o 278 tis.Kč (C.10.) 

                                   ÚZ 93, org. 507 o 7 979 tis.Kč (C.11.) 

                                   ÚZ 3500, org. 607 o 344 tis.Kč (C.11.) 

                                   ÚZ 93, org. 505 o 4 000 tis.Kč (E.1.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 6 085 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3612, pol. 5169, ORJ 137 o 3 tis.Kč (C.3.) 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 185 tis.Kč (C.6.) 
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- kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 95, org. 6315000000 o 1 337 tis.Kč (C.1.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 1 000 tis.Kč (C.2.) 

                                                  o 2 000 tis.Kč (C.4.) 

(C.8.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3115 o 1 800 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3120 o 10 301 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 3120 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 1004 o 300 tis.Kč 

                                                             org. 7049 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 7174 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7196 o 3 000 tis.Kč 

                                           pol. 6122,  org. 7326 o 3 000 tis.Kč  

                                           pol. 6121, org. 7328 o 4 000 tis.Kč 

                                                             org. 7329 o 3 000 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 513 tis.Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3197000000 o 80 tis.Kč (C.9.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064000000 o 278 tis.Kč (C.10.) 

                  pol. 6909, ORJ 230 o 7 979 tis.Kč (C.11.) 

                                                  o 344 tis.Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5229, ORJ 140, ÚZ 7113 o 14 435 tis.Kč (C.7.) 

- investiční transfery 

na § 3299, pol. 6329, ORJ 140, ÚZ 7113 o 500 tis.Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 000 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Svinov (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 622 o 1 337 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6904 - multifunkční hřiště na ul. E. Rošického 

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 1 337 tis.Kč 

Městský obvod Pustkovec (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 509 o 80 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu chodníků na ul. Opavská 

na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 o 80 tis.Kč 
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Městský obvod Nová Ves (C.10.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 278 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3942 - parkoviště na ul. Na Lánech 

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 278 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 7 979 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 607 o 344 tis.Kč   

- zvýší běžné výdaje na opravu MK Obránců míru 

na § 2xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 7 979 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí - garáží 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 344 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 4 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na  akci “Oprava střechy ZŠ Komenského” 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 4 000 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad 
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek 
zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 03884/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1418 01409/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a 

organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 

předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  

2) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi MBA 

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

jeho jednání dne 25.5.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Milena Vodárková, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 34 
Kontrola plnění usnesení rady města za období leden a únor 2016 
  
Usnesení číslo: 03885/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

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

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování k další kontrole 

plnění usnesení rady města 

  

 
RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení na opravu trhlin a statické 
zajištění spodní stavby budovy garáže Spisovny Muglinovská na 
pozemku parc. č. 3719 v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03886/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení na opravu trhlin a statické zajištění spodní stavby budovy garáže na pozemku parc.č. 

3719 v k. ú. Moravská Ostrava firmě MARPO s.r.o., IČO 41033078 za cenu nejvýše 

přípustnou 54.450,- s DPH 

  

 
RM_VZ 9 
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 
statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2017“, poř. č. 
72/2016 
  
Usnesení číslo: 03887/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k “Veřejné zakázce o sdružených službách dodávky zemního plynu  pro 

statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2017“, poř. č. zakázky 72/2016 dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
aby společnost eCENTRE, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony 

zadavatelské činnosti podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce o sdružených službách dodávky 

zemního plynu v roce  2017 dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek v tomto 

složení: 

 

členové: 

1) Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

2) Ing. Břetislav Gibas, tajemník magistrátu 

3) Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 

4) Ing. Tomáš Smolík, zastupující vedoucí oddělení veřejných zakázek 

5) Michal Štefek, konzultant eCENTRE, a.s. 

6) Ivona Štefková, konzultantka eCENTRE, a.s. 

7) Bc. Jiří Plaček, vedoucí oddělení Energie a ekologie DPO a.s. 
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náhradníci: 

1) Ing Břetislav Riger, náměstek primátora 

2) Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí 

3) Ing. Miroslav Stařík, vedoucí technického oddělení 

4) Ing. Ivana Růžičková, pracovník pro veřejné zakázky a administrativu 

5) Ing. Mojmír Urbánek, konzultant eCENTRE, a.s. 

6) JUDr. Tomáš Panáček, právník eCENTRE, a.s. 

7) Ing. Bohuslav Kočí, vedoucí odboru veřejné zakázky a výběr dodavatelů DPO a.s. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit  odůvodnění veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 

statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2017”, poř. č. 72/2016 dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 10 
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie 
pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. 
č. 71/2016 
  
Usnesení číslo: 03888/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k “Veřejné zakázce o sdružených službách dodávky elektrické energie 

pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017“, poř. č.zakázky 71/2016 dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
aby společnost eCENTRE, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony 
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zadavatelské činnosti podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, vztahující se k veřejné zakázce o sdružených službách dodávky 

elektrické energie na rok 2017 dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek v tomto 

složení: 

 

členové: 

1) Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

2) Ing. Břetislav Gibas, tajemník magistrátu 

3) Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 

4) Ing. Tomáš Smolík, zastupující vedoucí oddělení veřejných zakázek 

5) Michal Štefek, konzultant eCENTRE, a.s. 

6) Ivona Štefková, konzultantka eCENTRE, a.s. 

7) Bc. Jiří Plaček, vedoucí oddělení Energie a ekologie DPO a.s. 

náhradníci: 

1) Ing Břetislav Riger, náměstek primátora 

2) Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí 

3) Ing. Miroslav Stařík, vedoucí technického oddělení 

4) Ing. Ivana Růžičková, pracovník pro veřejné zakázky a administrativu 

5) Ing. Mojmír Urbánek, konzultant eCENTRE, a.s. 

6) JUDr. Tomáš Panáček, právník eCENTRE, a.s. 

7) Ing. Bohuslav Kočí, vedoucí odboru veřejné zakázky a výběr dodavatelů DPO a.s. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 

statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017,  pořadové č. zak. 71/2016 dle 

přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 40 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 03889/RM1418/58 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXVI Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplněk XXXXVIII Přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
doplněk XIX Přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
  
 
 


