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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 30.07.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

09768/RMm1418/29 RM_M 0 Schválení programu 29. mimořádné schůze rady 
města konané dne 30.07.2018 

35 

09769/RMm1418/29 RM_M 5 Žádost občana ve věci postoupení, resp. úhrady 
pohledávky za třetí osobou 

28 

09770/RMm1418/29 RM_M 9 Návrh na podání návrhu soudu na jmenování člena 
správní rady obecně prospěšné společnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

09771/RMm1418/29 RM_M 1 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 
Ostrava, p. o., do Keni (Nairobi) ve dnech 
19.8.-3.9.2018 

01 

09772/RMm1418/29 RM_M 10 Vystavení objednávky na provedení opravy motoru 
vozidla T815 PR-2 RZ OVB 16-26 jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Radvanice 

01 

09773/RMm1418/29 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Realizace odborných učeben”, 
poř. č. 87/2018 

91 

09774/RMm1418/29 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 08 
09775/RMm1418/29 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 
09776/RMm1418/29 RM_M 14 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - MIXIDES, a.s. 
08 

09777/RMm1418/29 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště 
ZŠ Bílovecká (TDS + BOZP)”, poř. č. 148/2018 

05 

09778/RMm1418/29 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Odstranění septiku Na Liščině 
a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 81/2018 

05 

09779/RMm1418/29 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „3D skenování stávajícího 
objektu bývalých městských jatek”, 
poř. č. 183/2018 

05 

09780/RMm1418/29 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Červeného kříže - Bozděchova”, poř. č. 135/2018 

05 

09781/RMm1418/29 RM_M 3 Oznámení o projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Bohumína 

89 

09782/RMm1418/29 RM_M 6 Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního 
transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městskému obvodu Michálkovice 
na realizaci projektu „Ozelenění ulice 
Československé armády Ostrava-Michálkovice 
a výsadba u parkoviště” 

80 

09783/RMm1418/29 RM_M 4 Prováděcí smlouva na technickou podporu 
produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 

83 

09784/RMm1418/29 RM_M 11 Úprava rozpočtu 07 
09785/RMm1418/29 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Zvýšení propustnosti křižovatek 

v Ostravě” - úpravy 
09 
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09786/RMm1418/29 RM_M 2 Návrh na výpověď smlouvy o vzájemné 
součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům 
statutárního města Ostravy 

36 

09787/RMm1418/29 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

09788/RMm1418/29 RM_M 8 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 

09789/RMm1418/29 RM_VZ 3 Provedení havarijního zabezpečení střechy 
obytného domu na ulici Muglinovská 344 
a Muglinovská 345 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

84 

09790/RMm1418/29 RM_VZ 6 Vystavení objednávky na dodávky služeb České 
pošty, s. p. 

84 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava bodu 2) usnesení 
č. 09517/RM1418/131 

87 
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RM_M 0 
Schválení programu 29. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané 
dne 30.07.2018 
  
Usnesení číslo: 09768/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 29. mimořádné schůze rady města konané dne 30.07.2018 

  
 

RM_M 5 
Žádost ob čana ve věci postoupení, resp. úhrady pohledávky za t řetí 
osobou 
  
Usnesení číslo: 09769/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, o postoupení 
pohledávky společnosti Masiv system s.r.o., IČO: 29441595, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
1167/12, 702 00 Ostrava, za panem xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 256.350,- Kč 
s příslušenstvím statutárnímu městu Ostrava, popřípadě o úhradu této pohledávky statutárním 
městem Ostrava 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 9 
Návrh na podání návrhu soudu na jmenování člena správní rady obecn ě 
prosp ěšné spole čnosti Janá čkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 09770/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) žádá 
  

člena správní rady Ing. Tomáše Macuru, MBA, aby ve spolupráci s ředitelem obecně prospěšné 
společnosti Janáčkův máj, o.p.s. Mgr. Jaromírem Javůrkem podal soudu návrh, aby Okresní 
soud v Ostravě jmenoval členem správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 
o.p.s., IČO: 26807882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 1 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p. o. do Keni (Nairobi)  ve dnech 19. 8. -
3. 9. 2018 
  
Usnesení číslo: 09771/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční   pracovní   cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p. o., 
do Keni (Nairobi) ve dnech  19. 8. - 3. 9. 2018  za účelem účasti  na   mezinárodní  konferenci

  
2) ukládá 
  

řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční  pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 18.09.2018
 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p. o. 
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RM_M 10 
Vystavení objednávky na provedení opravy motoru voz idla T815 PR- 2 
RZ OVB 16-26 jednotky sboru dobrovolných hasi čů Radvanice 
  
Usnesení číslo: 09772/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky HSMO/OBJ/M19/2018 na provedení opravy motoru vozidla T815 PR-2 
RZ OVB 16-26 jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Realizace odborných u čeben”, po ř. č. 87/2018 
  
Usnesení číslo: 09773/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 09299/RM1418/129 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 
předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na modernizaci a vytvoření nových odborných 
učeben v budovách Středisek volného času a Domu dětí a mládeže s účastníkem, který předložil 
svou nabídku pod poř. č. 1: 

KDZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Razov 1256, 763 12 Vizovice 
IČO: 15526691 

za cenu nejvýše přípustnou 10 289 773,- Kč bez DPH 
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RM_M 12 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě 
  
Usnesení číslo: 09774/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2981/2017/MJ ze dne 27. 9. 2017 

se společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČO 25396544, s tím, že společnost uhradí veškeré náklady spojené s úpravou 
nájmu na parkování včetně instalace city bloku, 

uzavřením dodatku č. 1 dojde ke změně v: 

čl. II. Předmět a účel nájmu 
čl. III. Nájemné 
čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce 
  
Usnesení číslo: 09775/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

rozhodla na straně půjčitele neuzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku parc. č. 405/1 - ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z. s. 
se sídlem Závodní 1370/98, 
703 00 Ostrava 
IČO 028 08 544 

za účelem umístění stanového městečka 

ve dnech 23. 8. - 25. 8. 2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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RM_M 14 
Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec  Ostrava -
MIXIDES, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09776/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat 

pozemek parc. č. 2064/9 
pozemek parc. č. 2064/23 
pozemek parc. č. 2064/24 
pozemek parc. č. 2064/25 
pozemek parc. č. 2064/26 
pozemek parc. č. 2064/27 
pozemek parc. č. 2064/28 
pozemek parc. č. 2064/29 
pozemek parc. č. 2064/30 
pozemek parc. č. 2064/31 
pozemek parc. č. 2064/35 
pozemek parc. č. 2064/36 
pozemek parc. č. 2064/37 
pozemek parc. č. 2064/38 
pozemek parc. č. 2064/39 
pozemek parc. č. 2064/41 
pozemek parc. č. 2064/42 
pozemek parc. č. 2064/43 
pozemek parc. č. 2064/44 
pozemek parc. č. 2064/45 
pozemek parc. č. 2064/48 
pozemek parc. č. 2064/49 
pozemek parc. č. 2064/50 
pozemek parc. č. 2078/10 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

společnosti MIXIDES, a.s., se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO 292 32 830 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 1.068.400,- Kč + zákonná DPH   

a uzavřít Kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „ Dětské dopravní h řiště ZŠ Bílovecká (TDS + BOZP)”, 
poř. č. 148/2018 
  
Usnesení číslo: 09777/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09717/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení 09717/RM1418/132 ze dne 17. 07. 2018, kterým rozhodla o výběru dodavatele 
a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného technického dozoru 
a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně aktualizace 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Dětské 
dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” v k. ú. Svinov, obec Ostrava, se společností INKOS-OSTRAVA, 
a.s., IČO 48394637, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby 
„Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Luděk Konečný 
se sídlem: Nováčkova 744/12, 700 30 Ostrava 
IČO: 64082008 

za cenu nejvýše přípustnou 640 000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „ Odstran ění septiku Na Liš čině a rekonstrukce 
vodovodu ul. Bažantí (PD+AD+I Č)”, po ř. č. 81/2018 
  
Usnesení číslo: 09778/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09229/RM1418/128 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 
předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané 
„Odstranění septiku Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí (PD+AD+IČ)”, 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

IGEA s.r.o. 
se sídlem: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 465 80 514 

za cenu nejvýše přípustnou 2.385.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „ 3D skenování stávajícího objektu bývalých m ěstských 
jatek”, po ř. č. 183/2018 
  
Usnesení číslo: 09779/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 3D 
skenování stávajícího objektu bývalých městských jatek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

BIM POINT SP. Z O.O. 
se sídlem: ul. Lipowa 4D, 30-702 Kraków, Polsko 
IČO: 122658854 

za cenu nejvýše přípustnou 27 500 EUR bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Červeného k říže -
Bozděchova”, po ř. č. 135/2018 
  
Usnesení číslo: 09780/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
-snižují kapitálové výdaje na ORJ 230 
na § 6409, pol. 6909, ÚZ 0,                                                 o 3 000 tis. Kč 

-zvyšují kapitálové výdaje na ORJ 230 
na § 3631, pol. 6121, ÚZ 0, ORG 4342                               o 3 000 tis. Kč 

  

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova”, v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL-Gattnar s.r.o. 
se sídlem: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov 
IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 2 289 612,67 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 3 
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplat ňování Územního plánu 
Bohumína 
  
Usnesení číslo: 09781/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bohumína 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Žádost o poskytnutí ú čelového neinvesti čního transferu z Fondu 
životního prost ředí města Ostravy m ěstskému obvodu Michálkovice 
na realizaci projektu „ Ozelenění ulice Československé armády 
Ostrava-Michálkovice a výsadba u parkovišt ě” 
  
Usnesení číslo: 09782/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Michálkovice na realizaci projektu „Ozelenění ulice Československé 
armády Ostrava-Michálkovice a výsadba u parkoviště” ve výši 80 % z celkových nákladů, 
maximálně však 581.732 Kč dle přílohy č. 1, 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje se financování na ORJ 120 
pol. 1333, ORG 5999 ..................................................................... o 582 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORJ 516 ........................... o 582 tis. Kč 

u městského obvodu Michálkovice: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 516 .......................................... o 582 tis. Kč 
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- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................................ o 582 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Provád ěcí smlouva na technickou podporu produktu VMware 
se spol. MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 09783/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření prováděcí smlouvy č. 2018 - 025 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí 
k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. MERIT GROUP a.s. 
se sídlem Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČO: 64609995, za cenu 244 712,14 Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 09784/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 
ve výši 1 000 tis. Kč městskému obvodu Vítkovice na výkupy nemovitých věcí - budov 
bez čp/če - garáží v k. ú. Zábřeh-VŽ  
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 4 668 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 74 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
na § 3612, pol. 5179, ORJ 137 o 4 tis. Kč (C.4.) 
na § 3311, pol. 5169, ORJ 160 o 19 tis. Kč (C.5.) 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 1 800 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 4 668 tis. Kč (C.2.) 
na § 2271, pol. 6122, ORJ 100 o 923 tis. Kč (C.7.) 
na § 5511, pol. 6121, ORJ 121 o 1 582 tis. Kč (B.1.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 74 tis. Kč (A.1.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 607 o 1 000 tis. Kč (C.3.) 
                                                                    

z v y š u j e 
- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 1 582 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 4 tis. Kč (C.4.) 
na § 3392, pol. 5901, ORJ 160 o 19 tis. Kč (C.5.) 
na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 1 800 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 1 000 tis. Kč (C.3.) 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 923 tis. Kč (C.7.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 7 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 7 tis. Kč (C.1.) 
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Městský obvod Vítkovice (C.3.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 1 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 000 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí  a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Zvýšení propustnosti k řižovatek v Ostrav ě” - úpravy 
  
Usnesení číslo: 09785/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 07133/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o schválení úprav v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zvýšení propustnosti křižovatek 
v Ostravě” dle předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
zabezpečit všechny potřebné úkony, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  a zajistit vyhlášení 
veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.08.2018
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_M 2 
Návrh na výpov ěď smlouvy o vzájemné součinnosti p ři pronájmu byt ů 
zaměstnanc ům statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09786/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výpovědi smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům statutárního 
města Ostravy mezi společností RPG byty, s.r.o., IČO: 27769127, se sídlem Gregorova 3/2582, 
701 97 Ostrava, Moravská Ostrava a statutárním městem Ostrava dle  článku VII. odstavce 2 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09787/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 246 cm rostoucí na pozemku parc. č. 2925/1 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) s kácením 19 ks topolů o obvodech kmenů 168 cm, 184 cm, 190 cm, 132 cm, 154 cm, 140 cm, 
164 cm, 152 cm, 144 cm, 182 cm, 186 cm, 142 cm, 132 cm, 140 cm, 138 cm, 100 cm, 144 cm, 
102 cm, 120 + 160 cm a 1 ks vrby o obvodu kmene 194 cm, rostoucích na pozemku 
parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava, dle přílohy č. 2, 
č. 3, č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení  a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 
přírody dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a zadání zpracovaní projektové 
dokumentace náhradní výsadby 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodů 1) 
a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas ke stavb ě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 09788/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 611/1 -
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bartovice, obec Ostrava) s umístěním a realizaci 
stavby „Novostavba rodinného domu v Ostravě - Bartovicích”, obec Ostrava, pro žadatele 
stavby: xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci investora stavby: 
xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 3 
Provedení havarijního zabezpe čení st řechy obytného domu na ulici 
Muglinovská 344 a Muglinovská 345 v k. ú. Muglinov,  obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09789/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení havarijního zabezpečení střechy 
obytného domu na ulici Muglinovská 344 a Muglinovská 345 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,
a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 179.468,- Kč včetně DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.08.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 6 
Vystavení objednávky na dodávky služeb České pošty, s. p. 
  
Usnesení číslo: 09790/RMm1418/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na dodávky služeb České pošty, s. p. spočívajících v zajištění procesu 
transformace zásilek statutárního města Ostravy z elektronické podoby na podobu fyzickou 
a doručení adresátům, a to se zhotovitelem: 

Česká pošta, s. p., se sídlem: Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, 

za cenu nejvýše přípustnou: Kč 6.000.000,- vč. DPH 

  
2) zmocňuje 
  

primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA,  
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšují nedaňové příjmy 

na ORJ 101, § 2299, položce 2212                o   6.000 tis. Kč, 

zvyšuje rozpočet běžných výdajů 

na ORJ 130, § 6171, položce 5161                 o   6.000 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.08.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava bodu 2) usnesení č. 09517/RM1418/131 
 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

schvaluje 
rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í 
  investiční příspěvky na ORJ 160 
  na § 3311, pol. 6351, org. 4234                   o 44 tis. Kč 
- z v y š u j í 
  neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
  na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003   o 44 tis. Kč 
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2) Správné znění: 
  

schvaluje 
rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í 
  investiční příspěvky na ORJ 160 
  na § 3311, pol. 6351, org. 4234, ÚZ 1355   o 44 tis. Kč 
- z v y š u j í 
  neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
  na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 1355   o 44 tis. Kč 

  
 

 

 


