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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.04.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01079/RM1418/19 RM_M 0 Schválení programu 19. schůze rady města dne 

21.04.2015 

28 

01080/RM1418/19 RM_M 9 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. 

90 

01081/RM1418/19 RM_M 41 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO 

35 

01082/RM1418/19 RM_M 10 Schválení smlouvy č. 14193253 o poskytnutí 

podpory a přijetí 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 

01083/RM1418/19 RM_M 39 Schválení smlouvy č. 14200743 o poskytnutí 

podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky pro projekt “Zateplení ZŠ B. 

Dvorského, Ostrava-Dubina” 

50 

01084/RM1418/19 RM_M 52 Souhlas s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace 

na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na 

komunikacích v MOb Krásné Pole - II. etapa 

50 

01085/RM1418/19 RM_M 40 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Německa (Altmark) ve dnech 1.-

4.5.2015 

01 

01086/RM1418/19 RM_M 51 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění hudební 

produkce pro koncert pořádaný u příležitosti                 

70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové 

války 

01 

01087/RM1418/19 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky “Oslava 70. výročí 

osvobození města”, poř. č. 72/2015 

01 

01088/RM1418/19 RM_M 32 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 18.02.2015 do 

15.04.2015 

28 

01089/RM1418/19 RM_M 38 Podání trestního oznámení týkajícího se 

Městského útulku v Ostravě v souvislosti s 

infekčním onemocněním psů 

35 

01090/RM1418/19 RM_M 43 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

01091/RM1418/19 RM_M 44 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška                       

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

28 
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01092/RM1418/19 RM_M 2 Prodej podílových listů J&T investiční společnosti 

a. s. nabytých po T. K. 

07 

01093/RM1418/19 RM_M 5 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 07 

01094/RM1418/19 RM_M 6 Úprava rozpočtu roku 2015 07 

01095/RM1418/19 RM_M 45 Smlouva o úhradě nákladů za realizaci přeložky 

vedení elektrické energie v rámci projektu 

“Gravitační odvodnění Hrušova” 

38 

01096/RM1418/19 RM_MZP 2 Návrh dalšího postupu týkající se následné 

veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace 

02 

01097/RM1418/19 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví městských příspěvkových organizací z 

oblasti kultury 

42 

01098/RM1418/19 RM_M 22 Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských 

sportovců za rok 2014 v jednotlivých kategoriích a 

poskytnutí finančních darů 

60 

01099/RM1418/19 RM_M 56 Žádost Školy boxu Ostrava z.s. o poskytnutí 

mimořádné dotace na realizaci projektu 

„Celoroční systematická výchova mládeže ve 

sportovním oddílu Škola boxu Ostrava“ 

87 

01100/RM1418/19 RM_M 46 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 

na doplnění kamerového systému haly ČEZ 

ARÉNA 

45 

01101/RM1418/19 RM_M 48 Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestiční 

účelové dotace a změnu příjemce dotace v oblasti 

kultury 

60 

01102/RM1418/19 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her uzavřené s Tělovýchovnou 

jednotou Vítkovice - Svinov 

87 

01103/RM1418/19 RM_M 20 Návrh Dodatku č. 3 ke Koncesní smlouvě 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a 

obchodní společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje 

nepotřebný majetek Ozdravného centra Ještěrka 

87 

01104/RM1418/19 RM_M 21 Žádost HOKEJOVÉHO KLUBU - HC 

VÍTKOVICE STEEL a.s. o poskytnutí účelové 

dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s 

působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě 

87 

01105/RM1418/19 RM_M 54 Informativní zpráva o průběhu příprav Mistrovství 

světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 2015 

87 

01106/RM1418/19 RM_M 55 Žádost FC Baník Ostrava, a.s. o mimořádnou 

účelovou dotaci na podporu výchovy mládeže U6 

- U21 a provoz sportovní infrastruktury 

87 

01107/RM1418/19 RM_M 57 Schválení objednávky v rámci přípravy 

Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 

2015 

 

87 
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01108/RM1418/19 RM_M 58 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Ostrava 2011, s.r.o. 

90 

01109/RM1418/19 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita 

integrovaný dům na ul. 30. dubna) 

08 

01110/RM1418/19 RM_M 17 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské 

Hory, lokalita ulice Chemická, obec Ostrava 

08 

01111/RM1418/19 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. 

Petřkovická) 

08 

01112/RM1418/19 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologický park Ostrava) 

08 

01113/RM1418/19 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

01114/RM1418/19 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou 

08 

01115/RM1418/19 RM_M 27 Návrh na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 

653/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm a návrh na 

záměr města neprodat další pozemky v k.ú. 

Solanec pod Solaněm, obec Hutisko-Solanec 

08 

01116/RM1418/19 RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout části pozemku 

p.p.č. 1074 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

08 

01117/RM1418/19 RM_M 29 Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. 

Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 

08 

01118/RM1418/19 RM_M 30 Návrh na neprominutí dluhu (poplatků z prodlení 

a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 

3035/106, Ostrava- Bělský Les 

08 

01119/RM1418/19 RM_M 31 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. 

ú. Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, návrh na 

záměr pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

01120/RM1418/19 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví městských příspěvkových organizací z 

oblasti školství 

42 

01121/RM1418/19 RM_M 34 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro 

rok 2015 v oblasti školství 

60 

01122/RM1418/19 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, na Slovensko 

(Trnava) dne 23.3.2015 

01 

01123/RM1418/19 RM_M 8 Schválení objednávky v rámci projektu “Školní 

jídelna zdravě a chutně” 

86 
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01124/RM1418/19 RM_M 13 Návrh na poskytnutí účelových dotací Dolní 

oblasti VÍTKOVICE 

86 

01125/RM1418/19 RM_M 42 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském 

kraji 

86 

01126/RM1418/19 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. 

Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 

Polska (Katovice) dne 27.3.2015 

01 

01127/RM1418/19 RM_M 33 Návrh na vystavení objednávky na zajištění 

veterinárních služeb v útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích 

80 

01128/RM1418/19 RM_M 36 Smlouva na rozvoj programového produktu CMS 

PLONE pro správu internetové prezentace se 

společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

01129/RM1418/19 RM_VZ 13 Smlouva na dodávku sloučení databází systému 

GINIS 

83 

01130/RM1418/19 RM_M 49 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2058/2014/SVŠ 

05 

01131/RM1418/19 RM_M 14 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a 

převzetí závazků z územních rozhodnutí v 

souvislosti se stavbami Technická a dopravní 

infrastruktura Lužná – Závadova, Ostrava - 

Hrabová a Rekonstrukce zastávek Městský 

stadion. 

05 

01132/RM1418/19 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací 

stavby “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, 

Slezskoostravský hrad” 

05 

01133/RM1418/19 RM_M 18 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru 

investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01134/RM1418/19 RM_M 19 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa O, 

Ostrava-Přívoz” a dalšími stavbami odboru 

investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

města Ostravy 

05 

01135/RM1418/19 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

aktualizaci koncepce cyklistické dopravy na území 

města Ostravy 

05 

01136/RM1418/19 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava II”, poř. č. 245/2014 

05 

01137/RM1418/19 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské 

mosty (PD+AD+IČ)”, poř.č. 034/2015 

05 

01138/RM1418/19 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na 

Lukách”, poř. č. 049/2015 

 

05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 6/77  

01139/RM1418/19 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v 

úseku ul. Psohlavců, Martinovská (TDS+BOZP)”, 

poř. č. 36/2015 

05 

01140/RM1418/19 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Doplnění VO ul. Vlnitá”, poř. č. 

57/2015 

05 

01141/RM1418/19 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “EKOTERMO IV 

(TDS+BOZP)”, poř. č. 23/2015 

05 

01142/RM1418/19 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

dokumentace pro stavbu Rekonstrukce Městského 

stadionu v Ostravě Vítkovicích II. etapa 

05 

01143/RM1418/19 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Prameniště Dubí, nová studna 

D4”, poř. č. 52/2015 

05 

01144/RM1418/19 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - 

VTP Ostrava”, poř. č. 79/2015 

05 

01145/RM1418/19 RM_M 37 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 

majetku města, svěřených městským obvodům a 

nabytí nemovitostí 

89 

01146/RM1418/19 RM_M 53 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na 

obnovu kulturní památky v rámci Programu 

regenerace městských památkových zón 

89 

01147/RM1418/19 RM_M 35 Kompenzace za plnění tarifních závazků při 

zabezpečení přepravy akreditovaných účastníků 

mistrovství světa v ledním hokeji 

09 

01148/RM1418/19 RM_VZ 17 Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 

dopravy”, poř. č. 119/2014, návrh na uzavření 

Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy 

a o poskytování služeb 

09 

01149/RM1418/19 RM_M 50 Návrh na udělení souhlasu Ostravské univerzitě v 

Ostravě s bezúplatným přenecháním nemovitých 

věcí do užívání Českému svazu ledního                     

hokeje z. s. 

28 

01150/RM1418/19 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům města dle Zásad pro použití 

prostředků sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do 

magistrátu a organizačních složek zřízených 

městem 

36 

01151/RM1418/19 RM_M 11 Návrh na vyřazení přebytečného a 

neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

01152/RM1418/19 RM_M 47 Rozhodnutí o darování přebytků krmiva a 

příslušenství pro krmení koček včetně schválení 

darovací smlouvy. 

35 

01153/RM1418/19 RM_VZ 3 ”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

zemního plynu pro statutární město Ostrava a 

městské organizace v roce 2016“, poř. č. 17/2015 

 

84 
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01154/RM1418/19 RM_VZ 4 ”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava a 

městské organizace pro rok 2016“, poř. č. 16/2015 

84 

01155/RM1418/19 RM_VZ 18 Organizace 70. výročí osvobození Ostravy dne     

29. a 30.4.2015 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad (TDS+BOZP)”, poř.č. 

046/2015 

05 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad (ekologický dozor)”, poř.č. 

047/2015 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 19. schůze rady města dne 21.04.2015 
  
Usnesení číslo: 01079/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 19. schůze rady města dne 21.04.2015 

  

 
RM_M 9 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 01080/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 

dne 7.5.2015 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014 

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend 

9. Odvolání a volba členů představenstva 

10. Odvolání a volba členů dozorčí rady 
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b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 07.05.2015 

  

  
 

RM_M 41 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO 
  
Usnesení číslo: 01081/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
35 

  
k materiálu č. BJ1418 01257/15 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit materiál “Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 

členům ZMO” ve variantním řešení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 

jednání dne 29.4.2015. 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 10 
Schválení smlouvy č. 14193253 o poskytnutí podpory a přijetí 
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: 01082/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01237/15 

k usnesení č. 0184/ZM1418/4 

k usnesení č. 00633/RM1418/12 

k usnesení č. 00361/RM1418/8 

k usnesení č. 8673/RM1014/114 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14193253 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena 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) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek 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 Klegova, ZŠ A. Kučery a 

ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky 

souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani 

právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 

kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po 

stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) 

Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 

5. 3. 2015 pod č. j. 115D222004878/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle                

čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv 

z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně 

po 

dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 

poskytnutí 

dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 5. 3. 2015 pod č. j. 115D222004878/2 

uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

   

městský obvod Ostrava-Jih zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.04.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 39 
Schválení smlouvy č. 14200743 o poskytnutí podpory a přijetí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky pro projekt “Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-
Dubina” 
  
Usnesení číslo: 01083/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01243/15 

k usnesení č. 9791/RM1014/129 

k usnesení č. 00360/RM1418/8 

k usnesení č. 0184/ZM1418/4 

k usnesení č. 00633/RM1418/12 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14200743 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena 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 ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina” 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) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek od poskytovatele 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 

10, IČO 00164801, na projekt “Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina” dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory 

nebude převeden na jinou osobu (ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce, a že účel akce bude po stanovenou dobu 

řádně plněn i v případě, že vlastník pozemku parc. č. 341, 343 a 344, k. ú. Dubina u Ostravy 

vyjádří nesouhlas s realizací akce, případně s provozováním předmětu podpory dle části A, 

písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního 

prostředí dne 24. 3. 2015 pod č. j. 115D222004869/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého 
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materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani právně 

zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace 

akce, a že účel akce bude po stanovenou dobu řádně plněn i v případě, že vlastník pozemku 

parc. č. 341, 343 a 344, k. ú. Dubina u Ostravy vyjádří nesouhlas s realizací akce, případně s 

provozováním předmětu podpory dle části A, písm. c) Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 24. 3. 2015 pod č. j. 

115D222004869/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit Zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.04.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 52 
Souhlas s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na financování 
projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole - II. 
etapa 
  
Usnesení číslo: 01084/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
50 

  

k materiálu č. BJ1418 01224/15 

k usnesení č. 8905/RM1014/116 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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  s přijetím dotace ve výši 85% celkových způsobilých výdajů projektu Zvýšení bezpečnosti na 

komunikacích v MOb Krásné Pole - II. etapa, maximálně však v celkové výši 7 585 325,47 Kč 

z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 za podmínky, že zastupitelstvo 

města udělí souhlas dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

a 

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko pro projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole - II. 

etapa v rámci Regionálního operačního programu,  která by měla být uzavřena mezi 

Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Krásné Pole, příjemcem dotace a 

Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 75082616, poskytovatelem dotace dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá souhlas s tím, že vlastnické 

právo k majetku pořízeného z dotace nebude převedeno na třetí osobu, případně nebude 

zřízeno k tomuto majetku zástavní právo po dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu dle 

čl. IV odst. 5 výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s tím, že vlastnické právo k majetku pořízeného z dotace 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení nebude převedeno na třetí osobu, případně nebude zřízeno k 

tomuto majetku zástavní právo na po dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu dle čl. IV 

odst. 5 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 29.04.2015 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
4) ruší 

   

bod 3) usnesení číslo 8905/RM1014/116 ze dne 10.12.2013 o zajištění spolufinancování 

projektu městským obvodem Krásné Pole 

 

  

5) schvaluje 

  
financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole - II. etapa 
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v roce 2015 na spolufinancování ve výši 15% celkových způsobilých výdajů maximálně ve 

výši 1 339 tis. Kč a na spolufinancování nezpůsobilých výdajů v maximální výši 697 tis. Kč. 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření na rok 2015, kterým se 

zvyšují se převody mezi statutárními městy a měst. obvody na § 6330, pol.5347, ÚZ 3500, 

ORG 618 o 2 036 tis. Kč 

snižují kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6121, org.5030 EKOTERMO IV, ORJ 230                      

o 2 036 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole 

zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORG 

618 o 2 036 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na § 2219, pol. 6121, ÚZ XXXXXXXX, ORG XXXXXX 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) žádá 

   

městský obvod Krásné Pole 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 29.10.2015 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 
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RM_M 40 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Německa (Altmark) ve dnech 
1.-4.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01085/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do 

Německa (Altmark) ve dnech 1.-4.5.2015 za účelem schůzek s agenturami a dalšími 

potencionálními účinkujícími nadcházejících sezón. 

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 

pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mrg. Jan Žemla, T: 26.05.2015 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce pro koncert 
pořádaný u příležitosti 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. 
světové války 
  
Usnesení číslo: 01086/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce mezi statutárním  městem Ostrava, se sídlem 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností BB Production, s. r. o., se 

sídlem Zelený pruh 95/97, 147 00  Praha 4, IČO: 27384535, dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce mezi statutárním městem Ostrava, se 

sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a BELLEVOICE PRODUCTION 

s.r.o., se sídlem U Letiště 8, 700 30  Ostrava, IČO: 62362658, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky “Oslava 70. výročí osvobození města”, poř. č. 
72/2015 
  
Usnesení číslo: 01087/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na organizační zabezpečení akce 

k oslavám 70. výročí osvobození města Ostravy konané dne 30. 4. 2015 dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu se společností: 

Ostravské výstavy a.s. 

Sídlo: Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 253994714 

za cenu nejvýše přípustnou 772.900,- Kč bez DPH, která bude uhrazena dodavateli před 

uskutečněním akce 

  

 
RM_M 32 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 18.02.2015 do 15.04.2015 
  
Usnesení číslo: 01088/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 

18.02.2015 do 15.04.2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

tajemníkovi magistrátu Ing. Břetislavu Gibasovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 21.04.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
3) projednala 

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

17.02.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 38 
Podání trestního oznámení týkajícího se Městského útulku v Ostravě v 
souvislosti s infekčním onemocněním psů 
  
Usnesení číslo: 01089/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení primátora, že bylo podáno trestní oznámení  týkající se Městského útulku v Ostravě 

v souvislosti s infekčním onemocněním psů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 43 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 01090/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXXXIII přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s účinností do 22.4.2015 

  

 
RM_M 44 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 01091/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01240/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška              

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 2 
Prodej podílových listů J&T investiční společnosti a. s. nabytých             
po T. K. 
  
Usnesení číslo: 01092/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji 7 310 ks podílových listů J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový 

fond, ISIN CZ0008473345 emitenta J&T investiční společnost a. s., nabytých po zůstaviteli 

Txxxxxxx Kxxxxxx, posledně bytem xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx/xx, zemř.                             

dne 28. 1. 2014, a o podání Žádosti podílníka o odkup podílových listů J&T investiční 

společnosti, a. s. se sídlem Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, IČ 47672684, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 5 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01093/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
07 

  

k materiálu č. BJ1418 01232/15 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 280 tis.Kč 

- neinvestiční transfery PO 

na § 3529, pol. 5336, org. 4245, ÚZ 13307, ORJ 170 o 280 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

 

předložit zastupitelstvu města ke schválení 

a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 280 tis.Kč 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ÚZ 2310, ORJ 120 o 8 748 tis.Kč 

                                                             ÚZ 2321, ORJ 120 o 23 200 tis.Kč 

z v y š u j í  běžné výdaje 

na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 2310 o 6 848 tis.Kč 

                                  pol. 5169, ÚZ 2310 o 1 900 tis.Kč 

                     § 2321, pol. 5171, ÚZ 2321 o 20 200 tis.Kč 

                                  pol. 5169, ÚZ 2321 o 3 000 tis.Kč  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Úprava rozpočtu roku 2015 
  
Usnesení číslo: 01094/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím účelově určených prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 150 tis.Kč 

pro příspěvkovou organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením na 

realizaci projektu “Všechny barvy duhy IX” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 21/77  

na § 2334, pol. 5169, org. 8105, ORJ 230 o 19 tis.Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 270, § 1014, pol. 5169 o 34 tis.Kč 

                               § 5311, pol. 5137 o 650 tis.Kč 

                                            pol. 5909 o 6 tis.Kč  

na § 2141, pol. 5164, ORJ 221 o 150 tis.Kč (C.4.) 

na § 6409, pol. 5192, ORJ 120, org. 53 o 200 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(B.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 8138, ÚZ 38588505 o 152 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 38108224 o 27 tis.Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3184 o 400 tis.Kč 

                                                             org. 3185 o 500 tis.Kč 

                                                             org. 3186 o 300 tis.Kč 

                                                             org. 3187 o 400 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 7085 o 1 524 tis.Kč  

na § 2229, pol. 6119, ORJ 100, ÚZ 38588505, org. 69000000 o 430 tis.Kč 

z v y š u j e  financování 

na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o 179 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 1 600 tis.Kč 

                                                            o 19 tis.Kč  

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 40 tis.Kč (C.3.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 150 tis.Kč (C.4.) 

na § 6409, pol. 5169, ORJ 120, org. 53 o 200 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8100 o 800 tis.Kč 

                                                             org. 8114 o 724 tis.Kč  

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 650 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

(C.2.) na ORJ 100, § 4359, pol. 5222 o 280 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5213 o 150 tis.Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Smlouva o úhradě nákladů za realizaci přeložky vedení elektrické 
energie v rámci projektu “Gravitační odvodnění Hrušova” 
  
Usnesení číslo: 01095/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o úhradě nákladů přeložky vedení elektrické energie v rámci projektu 

„Gravitační odvodnění Hrušova“ mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem se sídlem 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a společností OZO Ostrava s.r.o.,  se sídlem: 

Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 62300920 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh dalšího postupu týkající se následné veřejnosprávní kontroly u 
příjemce dotace 
  
Usnesení číslo: 01096/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě, ve věci návrhu dalšího postupu týkajícího se 

následné veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o podání oznámení o výsledku následné veřejnosprávní kontroly ve věci nedokládání daňových 

dokladů u plátců DPH, Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o podání oznámení o výsledku následné veřejnosprávní kontroly ve věci nedokládání daňových 

dokladů u plátců DPH, Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01097/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti kultury dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 22 
Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2014 v 
jednotlivých kategoriích a poskytnutí finančních darů 
  
Usnesení číslo: 01098/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01193/15 

k usnesení č. 0018/ZM1418/2 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vyhlásit nejlepší Ostravské sportovce za rok 2014 v jednotlivých kategoriích: 

jednotlivec Bxxxxx Zxxxxxx (Klub plaveckých sportů Ostrava, plavání) 

talent Pxxxx Cxxxx(Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava, krasobruslení) 

handicapovaný jednotlivec Mxxxxx Sxxxxxx (SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ 

VÍTKOVICE, atletika) 

sportovní osobnost/legenda Ing. Jxxxxx Nxxxxx (olympijský medailista, kopaná) 

sportovní klub 1. SC Vítkovice z.s. (florbal, ženy) 

  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru jednotlivcům a sportovnímu klubu: 

jednotlivec Bxxxxx Zxxxx finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena xx. x. xxxx, bydliště xxxxx xxxx xxx/x, xxxxx xxx xxxxx - xxxxxx 

talent Pxxx Cxxxx finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen xx. x. xxxx, bydliště xxxxxx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxxxx 

handicapovaný jednotlivec Mxxxx Sxxxxxxx finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen xx. x. xxxxxx, bydliště xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

sportovní osobnost/legenda Ing. Jxxxxx Nxxxxxx finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozen x. x. xxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxxxx 

sportovní klub 1. SC Vítkovice z.s. finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

IĆO: 26588005, sídlo Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava - Poruba 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5492, ÚZ 7103, ORJ 161                 o 400 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5240, ÚZ 7103, ORJ 161                 o 100 tis. Kč 

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161                 o 500 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostravou a příjemci 

finančních darů dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy č. 1 - 5 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 29. 4. 2015 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 56 
Žádost Škly boxu Ostrava z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na 
realizaci projektu „Celoroční systematická výchova mládeže ve 
sportovním oddílu Škola boxu Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 01099/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01228/15 

k usnesení č. 0220/ZM1418/4 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace Škole boxu Ostrava z.s., se 

sídlem: Josefa Brabce 2906/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 03335089 ve výši             

50 tis. Kč na na realizaci projektu „Celoroční systematická výchova mládeže ve sportovním 

oddílu Škola boxu Ostrava” dle doporučení komise rady města pro sport a volný čas 

uvedeného v důvodové zprávě a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše 

uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161                                      o 50 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                                                      o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 29.4.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 46 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na doplnění kamerového systému haly ČEZ 
ARÉNA 
  
Usnesení číslo: 01100/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 01235/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy  ve 

výši 659 000,-  Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 

3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368  na doplnění kamerového systému haly ČEZ 

ARÉNA   dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o  659 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261,  ORJ 161 o 659 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

 

předložit zastupitelstvu města na jeho jednání dne 29.04.2015 k rozhodnutí a schválení návrhy 

dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 48 
Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestiční účelové dotace a změnu 
příjemce dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01101/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01250/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury spolku photo nophoto 

z.s., se sídlem: Havlíčkovo náměstí 780/9, 708 00 Ostrava, IČO: 22608524 na realizaci 

projektu “World Press Photo” ve výši 110 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 

důvodové zprávy s úpravou a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v tomto bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury žadatelům dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy s úpravou 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nenavýšit neinvestiční účelovou dotaci městskému obvodu Plesná, se sídlem                       

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná, IČO: 00845451 na projekt “Májová Plesná 2015” 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit usnesení č. 0208/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a to tak, že v příloze č. 2 materiálu k 

uvedenému usnesení u projektu s kódem č. 14/0751 původní příjemce Pas de Theatre s.r.o., 

IČO: 27825558, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava nahrazuje novým 
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názvem příjemce dotace, jímž je Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú., IČO: 03849228, se 

sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 2003                        o     2 000 tis. Kč 

běžné výdaje na § 3719, pol. 5166, ORJ 221             o 50 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 2003                        o     2 000 tis. Kč 

neinvestiční transfery na § 3315, pol. 5222, ORJ 160          o 50 tis. Kč 

  

6) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

29.04.2015 ke  schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her uzavřené s 
Tělovýchovnou jednotou Vítkovice - Svinov 
  
Usnesení číslo: 01102/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01251/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií 

a jiných podobných her ev. č. 1393/2014/SVŠ, s Tělovýchovnou jednotou Vítkovice - Svinov, 

se sídlem Bílovecká 76/3, 721 00 Ostrava - Svinov, IČO 41035828, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 29.04.2015 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 20 
Návrh Dodatku č. 3 ke Koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje nepotřebný majetek 
Ozdravného centra Ještěrka 
  
Usnesení číslo: 01103/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01218/15 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle 

Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

 

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

dne 29.04.2015 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 21 
Žádost HOKEJOVÉHO KLUBU - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. o poskytnutí 
účelové dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s působením 
na zimním stadionu v Ostravě - Porubě 
  
Usnesení číslo: 01104/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01194/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 573.000,- Kč HOKEJOVÉMU KLUBU - HC 

VÍTKOVICE STEEL a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 26861836 

na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně přiložené kalkulace 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů v souvislosti s 

působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě mezi statutárním městem Ostravou a 

žadatelem dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení na 5. zasedání zastupitelstva města k 

rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 54 
Informativní zpráva o průběhu příprav Mistrovství světa v ledním hokeji 
IIHF v Ostravě 2015 
  
Usnesení číslo: 01105/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 00247/RM1418/6 

k usnesení č. 1886/ZM1014/26 

k usnesení č. 00541/RM1418/11 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu o průběhu příprav Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit informativní zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 

dne 29. 4. 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 55 
Žádost FC Baník Ostrava, a.s. o mimořádnou účelovou dotaci na 
podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 01106/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 01225/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 4 mil. Kč obchodní společnosti FC 

Baník Ostrava, a.s., IČO: 64610128, se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava,                

710 00 Ostrava na podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury, a 

to na období od 1.1.2015 do 30.6.2015, dle návrhu odboru KSV uvedeného v důvodové zprávě 

a dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace na úhradu nákladů 

podpory výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury mezi statutárním 

městem Ostravou a žadatelem dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení na 5. zasedání zastupitelstva města dne                  

29. 4. 2015 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 57 
Schválení objednávky v rámci přípravy Mistrovství světa v ledním 
hokeji IIHF v Ostravě 2015 
  
Usnesení číslo: 01107/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1886/ZM1014/26 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na organizaci Občanské sdružení Perseus, Chelčického 531/3, 702 00, 

Moravská Ostrava, IČO: 22693378 (není plátce DPH) na zajištění brigádníků z řad studentů 

pro turistické hlídky v ulicích města Ostravy po dobu konání Mistrovství světa v ledním hokeji 

IIHF v Ostravě 2015 

za cenu nejvýše přípustnou 127 060,- Kč 

  

 
RM_M 58 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Ostrava 2011, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01108/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01246/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu společenské smlouvy společnosti Ostrava 2011, s.r.o. se sídlem Závodní 

2891/86, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 285 97 966 v rozsahu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
3) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti 

Ostrava 2011, s.r.o. se sídlem Závodní 2891/86, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00,                              

IČO 285 97 966 hlasovat: 

A)   PRO schválení v bodě programu č. 4 Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2014, v 

bodě programu č. 5 Projednání návrhu na použití výsledku hospodaření roku 2014 a v bodě             

č. 6 Volba jednatele dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

B)  BEZ OMEZENÍ  v ostatních bodech programu valné hromady, vyjma bodu programu č. 7. 

Projednání návrhu změn textu společenské smlouvy, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku”, o 

kterém rozhodne zastupitelstvo města 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 06.05.2015 

  

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům na ul. 30. dubna) 
  
Usnesení číslo: 01109/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01241/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 
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- jednotku č. 3130/2, jiný nebytový prostor včetně všech jejích součástí (výtahů, vč. 

technologie strojovny, elektronického zabezpečovacího systému, elektrické požární 

signalizace) 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3240/6046 na společných částech budovy č. p. 3130 

na pozemku parc. č. 1372/28 (tyto společné části budovy zahrnují rovněž vnitřní rozvody, 

včetně uzavíracích ventilů, , elektroinstalaci, vzduchotechniku, klimatizaci, výměníkovou 

stanici, včetně přívodu ostré vody z předávací stanice, přípojky kanalizace a vodovodu) 

- spoluvlastnický podíl ve výši 3240/6046  na pozemku parc. č. 1372/28 

- podíl ve výši 2/58 nebytové jednotky č. 3128/5, (garáž-2 parkovací stání), včetně 

spoluvlastnického podílu ve výši 5260/808591 na společných částech domu čp. 3128 a 

pozemku parc. č. 1362 

- pozemek parc. č. 1372/25 – zast. plocha o výměře 42  m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 

technická vybavenost (trafostanice) 

- část pozemku parc. č. 1372/1 o výměře  675  m2,  která je dle geometrického plánu  č. 4988-

16/2015 ze dne 26.3.2015 označena jako pozemek p.p.č. 1372/30 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, nesvěřeno městskému 

obvodu, 

(v lokalitě integrovaného domu na ul. 30. dubna 2D v Ostravě) 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 17 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, lokalita ulice 
Chemická, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01110/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01222/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout prodat 

- pozemek p.p.č. 768/11 o výměře 143 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 

p.p.č. 768/3, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2003-86/2014 ze dne 

26.5.2014,  nesvěřeno městskému obvodu, dle situačního zákresu označený písmeny “A” a “B” 

- stavbu pozemní komunikace ul. Chemická, svěřená městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky,   

na pozemku p.p.č. 768/3 o výměře 12 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřeném městskému obvodu,  a na pozemku p.p.č. 355/27 o výměře 238 m2, ve vlastnictví 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, 

IČO 26019388, dle situačního zákresu označené písmeny “B” a „C“,  viz příloha č. 1 

předloženého materiálu 

vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

  

společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

se sídlem Chemická 2039/1 

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO 26019388 

za kupní cenu ve výši 602.300,- Kč, tj. za pozemek ve výši 57.200,- Kč a za stavbu 

komunikace ve výši 545.100,- Kč. 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

předložit návrh uvedený v bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava (lokalita ul. Petřkovická) 
  
Usnesení číslo: 01111/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01040/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc. č. 38/1, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

včetně součásti (zpevněné plochy) a příslušenství (autobusové čekárny), 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Lhotka 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-
technologický park Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01112/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Tiger systems s.r.o. 

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 

 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01113/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 206/21, DPO, příp. NNk” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
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budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV v části pozemku 

p.p.č. 751/9 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu: 

-  ve výši 1.320,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 

kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  

  

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 01114/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p.p.č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

Sxxxxx Gxxxxxx, rok narození xxxx 

bydlištěm xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx 

v rámci stavby ”Přeložka plynovodní přípojky, ul. Bohumínská 33/105, 712 00 Ostrava-

Muglinov”  
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a její rozsah bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen geometrickým 

plánem, s budoucím oprávněným: 

Sxxxxxxx Gxxxxxx, rok narození xxxx 

bydlištěm xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx-xxxxxx xxxxxx 

za účelem zřízení, provozování NTL plynovodní přípojky, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr délky 

NTL plynovodní přípojky, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad 

schválených RM usnesením č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 426/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

se Sxxxxxxx Gxxxxxxx, rok nar. xxxx, bydliště xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxxxx 

xxxxxx 

za účelem vybudování NTL plynovodní přípojky v rámci stavby “Přeložka plynovodní 

přípojky, ul. Bohumínská 33/105, 712 00 Ostrava-Muglinov” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 180,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě - NTL plynovodní přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne 

podání návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 27 
Návrh na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 653/1 v k.ú. Solanec 
pod Soláněm a návrh na záměr města neprodat další pozemky v k.ú. 
Solanec pod Solaněm, obec Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 01115/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01173/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 653/1 -  trvalý travní porost o výměře 

7947 m2 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, která je dle geometrického plánu 

č. 1061-349/2014 ze dne 15.3.2015 dále označena jako pozemek p.p.č. 653/1 - trvalý travní 

porost 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, 

obec Hutisko-Solanec, a to: 

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

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

653/4 - trvalý travní porost  

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

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

653/5 - trvalý travní porost  

  

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Solanec pod 

Soláněm, obec Hutisko-Solanec, a to: 

- pozemek p.p.č. 600/10 

- pozemek p.p.č. 600/11 

- pozemek p.p.č. 600/17 

- pozemek p.p.č. 632/1 

- pozemek p.p.č. 632/12 

- pozemek p.p.č. 634 
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- pozemek p.p.č. 638/1 

- pozemek p.p.č. 642/1 

- pozemek p.p.č. 642/5 

- pozemek p.p.č. 645/3 

- pozemek p.p.č. 645/4 

- pozemek p.p.č. 645/5  

- pozemek p.p.č. 657/8 

- pozemek p.p.č. 657/9 

- pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.p.č. 657/1   

  

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku p.p.č. 1074 v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 01116/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 

1074, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 298,20 m2 , a to část označená v 

katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 15 m2 a část označená v katastrální mapě jako (část 

“B”) o výměře 283,20 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Železárenská), dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 29 
Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 
svěřenou městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 01117/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01231/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit: 

- část pozemku parc. č. 1503/1 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava o výměře 2932 m2 ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle 

geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze dne 29.9.2013 označena jako pozemek parc. č. 

1503/149  v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc. č. 1503/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava o výměře 2932 m2, ve 

vlastnictví BONO auto a.s., IČO 14614812, se sídlem Šenov u Nového Jičína, Malostranská 

579, PSČ 742 42, která je dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze dne 29.9.2013 

označena jako pozemek parc. č.1503/150 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

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

zrušit  

  

2) doporučuje 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 30 
Návrh na neprominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroku z prodlení) k 
bytu na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava- Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01118/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01209/15 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Lxxxxxxx Bxxxxxx, rok narození xxxx, trvalý pobyt xxxx xxx/x, xxxxxx-xxx, o 

prominutí částky 97.365,50 Kč, to je  50% dlužné částky za poplatky z prodlení a úroky z 

prodlení v celkové  výši   194.731,-Kč. Dluh vznikl na základě pozdní úhrady nájemného a 

služeb za užívání bytu č. 16 na ul. Horní  č. 3035/106, Ostrava-Bělský Les. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neprominutí částky  97.365,50 Kč, to je  50 % dlužné částky za poplatky z 

prodlení a úroky z prodlení v celkové  výši 194.731,-Kč, žadateli a bývalému nájemci Lxxxxxx 

Bxxxxxxxi, rok narození xxxx, trvalý pobyt xxxxx xxx/x, xxxxxx-xxx, a požadovat jeho 

úhradu v plné výši. Dluh vznikl na základě pozdní úhrady nájemného a služeb za užívání bytu 

č.16 na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-Bělský Les.  

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 31 
Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava do výpůjčky, návrh na záměr pronajmout části pozemků v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01119/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,                                     

IČO 228 85 412 

přenechal do výpůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště pro 

kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6  

- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 

3628/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012 

Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 718 17 433, 

za účelem lunaparkové činnosti v termínu 11.5. - 18.5.2015 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 

- p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88,5 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 4 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 7 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví městských 
příspěvkových organizací z oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 01120/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví městských příspěvkových organizací z oblasti školství dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  

 

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

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 34 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 01121/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01187/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava 

pro rok 2015 v oblasti školství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí  účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemci mimořádných účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 

předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5222, ORJ 140                           o 100 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                           o 230 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5332, ORJ 140                           o 250 tis. Kč 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140           o 100 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140           o 230 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140           o 250 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a návrh dle bodu 4) tohoto 

usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 4 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, na Slovensko (Trnava) dne 23.3.2015 
  
Usnesení číslo: 01122/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 00787/RM1418/14 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. náměstka primátora, na Slovensko 

(Trnava) dne 23.3.2015 

  

 
RM_M 8 
Schválení objednávky v rámci projektu “Školní jídelna zdravě a chutně” 
  
Usnesení číslo: 01123/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00929/RM1418/16 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na organizaci AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, 

Dušní 1106/8, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 71340815 ve výši 140 tis. Kč na zajištění 7 

kurzů “Příprava dietních pokrmů a moderní trendy ve školním stravování” pro zaměstnance 

školních jídelen v rámci projektu “Školní jídelna zdravě a chutně” 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 50/77  

RM_M 13 
Návrh na poskytnutí účelových dotací Dolní oblasti VÍTKOVICE 
  
Usnesení číslo: 01124/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Dolní oblasti VÍTKOVICE, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice,                      

IČO 75125285, ve výši 3 000 tis. Kč na realizaci projektu “Vzdělávací aktivity v Malém světě 

techniky - U6” 

b) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Dolní oblasti 

VÍTKOVICE, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 75125285, ve 

výši 17 950  tis. Kč na realizaci projektu “Vzdělávací aktivity ve Velkém světě techniky - 

Science and Technology Center - STC” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy s příjemcem dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5229, ORJ 140            o              540 tis. Kč 

- zvyšují 

investiční transfery na § 3299, pol. 6329, ORJ 140              o              540 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

 

předložit návrh dle bodu 1) až 3) k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města na jeho 

jednání dne 29.04.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 42 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji 
  
Usnesení číslo: 01125/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
86 

  

k materiálu č. BJ1418 01253/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v 

Moravskoslezském kraji uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským 

krajem s evidenčním číslem KÚ MSK 01848/2012/SOC a SMO 1795/2012/SVŠ ze dne 

17.8.2012 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Polska (Katovice) dne 27.3.2015 
  
Usnesení číslo: 01126/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 00867/RM1418/15 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Polska 

(Katovice) dne 27.3.2015 
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RM_M 33 
Návrh na vystavení objednávky na zajištění veterinárních služeb v 
útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 01127/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání služeb na veterinární péči v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích v rozsahu dle 

důvodové zprávy za cenu nejvýše přípustnou 240 000,- Kč bez DPH mezi: Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jako objednatelem 

a 

MVDr. Janem Nytrou, Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO:40274578, jako 

dodavatelem 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí vystavit 

objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 ………………........ o 291 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190, ORG 4271 ……… o 291 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 36 
Smlouva na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu 
internetové prezentace se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01128/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu internetové 

prezentace SMO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava, Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Smlouva na dodávku sloučení databází systému GINIS 
  
Usnesení číslo: 01129/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku sloučení databází 

systému GINIS se společností GORDIC spol. s r. o. IČO 47903783, se sídlem Erbenova 4, 

58601 Jihlava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2058/2014/SVŠ 
  
Usnesení číslo: 01130/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2773/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014 

k usnesení č. 2850/ZM1014/35 ze dne 8.10.2014 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2058/2014/SVŠ “Rekonstrukce 

Městského stadionu II. etapa  (severní a jižní tribuna)” se zhotovitelem: 
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společností  HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků z 
územních rozhodnutí v souvislosti se stavbami Technická a dopravní 
infrastruktura Lužná – Závadova, Ostrava - Hrabová a Rekonstrukce 
zastávek Městský stadion. 
  
Usnesení číslo: 01131/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků v souvislosti se stavbou ORG 8147 

Technická a dopravní infrastruktura Lužná – Závadova, Ostrava - Hrabová,  pro kterou bylo 

vydáno dne 5.6.2012 územní rozhodnutí č.   102/2012, č.j. SMO/180670/12/Správ./Král, které 

nabylo právní moci 10.07.2012 a kterým byla umístěna stavba Technická a dopravní 

infrastruktura Lužná – Závadova, Ostrava - Hrabová - inženýrské objekty „IO 402 – Rozvod 

VN, IO 403 – Trafostanice 22/0,4kV, IO 404 – Rozvody NN“, se společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků v souvislosti se stavbou 

Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. Závodní,  pro kterou bylo vydáno 

dne 18.dubna 2014 územní rozhodnutí č. 59/2014, č.j. SMO/043649/14/Správ./Šv, kterým byla 
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umístěna stavba Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport Aréna na ul. Závodní - SO 

401 přeložka kabelů VN , se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8,                

405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby “Cyklostezky - úsek 
Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 01132/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01167/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO na akci 

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” se 

zhotovitelem společností Casta dopravní stavby s.r.o. se sídlem Pražská 467, 397 01 

Písek, IČO: 28084136 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01133/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01252/15  

 
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 

se stavbou “Cyklotrasa M - ul.1.máje, Sokola Tůmy” mezi vlastníkem Ing. Pxxxxx Mxxxxxx 

nar.: xxxx, bytem x. xxxxx xxx/xxx, xxxxx xxxxxx-xxxxx 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.p.č. 173/7, v katastrálním území 

Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě” v souvislosti se stavbou “Dešťová kanalizace ul. Jahodová, Petřkovice” mezi vlastníky 

Bxxxxxxx Dxxxxxxxx, nar.xxxx Kxxxxxx Dxxxxxx, nar.:xxxx, oba bytem xxxxxxx xxx/xx, 

xxxxxx xxxxxx-xxxxxx 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1087, p.č. 1088 a p.č. 1090, v 

katastrálním území Peřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 

se stavbou “Cyklotrasa M - ul.1.máje, Sokola Tůmy” mezi vlastníkem                      

MIKESKAMETAL, s.r.o, se sídlem Štolbova 2087/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

a budoucím oprávněným  

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

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.p.č. 172/3, v katastrálním území 

Mariánské Hory, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

přeložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz” a dalšími stavbami 
odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01134/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01238/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

trasa O, Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

 

 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku p.p.č. 233/2 v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

trasa O, Ostrava - Přívoz” mezi vlastníkem: 

BENZINA, s.r.o. 

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

IČO: 60193328 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků p.p.č. 152/2, p.p.č. 153/4, 
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p.p.č. 895/2 a p.č.st. 29  v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

- úsek Slezskoostravský  hrad, Hrabová” mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem: Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 45193070 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 408/2, parc.č. 1865/1 v 

k.ú. Kunčičky a na části pozemku parc.č. 744/1 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti se 

stavbou ”Cyklostezky - úsek Sidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků paec.č. 72/13, parc.č. 72/14, 

parc.č. 74, parc.č. 5672/3, parc.č. 5672/4, parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

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

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 
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jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí a na částech pozemků parc.č. 348/1, parc.č. 348/24, parc.č. 430/3 a 

parc.č. 1865/2 v k.ú. Kunčičky,  obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

- úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová, SO 01 - Úpravy komunikací, SO 06 - Vegetační 

úpravy” mezi povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

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

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 14/1 v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1211/2, parc.č. 1214a 

parc.č. 5670 v k.ú. Slezská Ostrava,  obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

předložit návrh dle bodu 1) - 7)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na aktualizaci koncepce cyklistické dopravy na 
území města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01135/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

aktualizaci koncepce cyklistické dopravy na území města Ostravy se zhotovitelem 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - 

Karlín, IČ: 45797170 za cenu nejvýše přípustnou 247 500,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II”, poř. č. 
245/2014 
  
Usnesení číslo: 01136/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01227/15 

k usnesení č. 9391/RM1014/123 

k usnesení č. 00221/RM1418/6 

k usnesení č. 0043/ZM1418/2 

  
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 na realizaci stavby “Přístavba objektu 

IVC Slezská Ostrava” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  v rozsahu dle předloženého 

návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto 

usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 2: 

BYSTROŇ Group a.s. 

Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 27800466 

za cenu nejvýše přípustnou 16.098.012,99 Kč bez DPH 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (PD+AD+IČ)”, 
poř.č. 034/2015 
  
Usnesení číslo: 01137/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu přípravy stavby, vypracování 

dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro 

vydání pravomocného stavebního povolení a výkon autorského dozoru po dobu realizace 

stavby „Cyklotrasa M přes Svinovské mosty“ v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu s uchazečem: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Sídlo: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357 

za cenu nejvýše přípustnou 1.370.500,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa I - Na Lukách”, poř. č. 049/2015 
  
Usnesení číslo: 01138/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  

k materiálu č. BJ1418 01229/15 

k usnesení č. 00894/RM1418/15 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Cyklistická trasa I, 

podél silnice Na Lukách“ v rozsahu dle předloženého návrhu 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, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

  

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

 členové: 

 1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

 2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

 3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

 4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

 5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování,  kapitálových účastí a 

     sdruženého nákupu 
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náhradníci: 

 1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

 2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

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

 4. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

 5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

     sdruženého nákupu 

  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce “Cyklistická trasa I - Na Lukách”, 

poř. č. 049/2015 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

“Cyklistická trasa I - Na Lukách”, poř. č. 049/2015 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, 
Martinovská (TDS+BOZP)”, poř. č. 36/2015 
  
Usnesení číslo: 01139/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování aktualizace 

Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby “Propojenost cyklistické 

trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská”, v k.ú. Poruba-sever, Poruba, Třebovice ve Slezsku, 

Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Road control system a.s. 

Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava 

IČO: 27796558 

za cenu nejvýše přípustnou 264.640,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Doplnění VO ul. Vlnitá”, poř. č. 57/2015 
  
Usnesení číslo: 01140/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01219/15 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

„Doplnění veřejného osvětlení ul. Vlnitá“ v rozsahu dle předloženého návrhu za podmínky 

rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení se společností: 
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ELSPOL spol. s r.o. 

se sídlem: Mírová 563, 739 31 Řepiště 

IČO: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 308.171,- Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Doplnění veřejného osvětlení ul. 

Vlnitá”  v rozsahu dle přílohy  č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “EKOTERMO IV (TDS+BOZP)”, poř. č. 23/2015 
  
Usnesení číslo: 01141/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00850/RM1418/14 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen “BOZP”) na staveništi, včetně zpracování plánů BOZP a jejich aktualizaci po dobu 

realizace staveb “Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě-Radvanicích”, 

“Stavební úpravy budovy ZŠ v Ostravě-Bartovicích”, “Snížení energetické náročnosti budovy 

Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

s uchazečem 
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Ing. Štěpán Šňupárek 

se sídlem: 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:72978325 

za cenu nejvýše přípustnou 138.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo na zpracování dokumentace pro stavbu Rekonstrukce Městského 
stadionu v Ostravě Vítkovicích II.etapa 
  
Usnesení číslo: 01142/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování rozdělovací 

dokumentace pro stavbu ”Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích - II. etapa ” 

se zhotovitelem: 

společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské 

Hory, IČO 45193622 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za cenu 220.000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Prameniště Dubí, nová studna D4”, poř. č. 52/2015 
  
Usnesení číslo: 01143/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01071/15 

  

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Prameniště Dubí, nová studna D4” k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého návrhu za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy dle 

bodu 2) tohoto materiálu se společností: 
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TALPA - RPF, s.r.o. 

se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 5.725.002,- Kč bez DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Prameniště Dubí, nová studna D4” 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

předložit zastupitelstvu města na návrh uzavření smlouvy o dílo dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava”, poř. č. 
79/2015 
  
Usnesení číslo: 01144/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01230/15 

k usnesení č. 2409/ZM1014/31 

k usnesení č. 2852/ZM1014/35 

k usnesení č. 2086/ZM1014/28 

k usnesení č. 1151/ZM1014/17 

k usnesení č. 6219/RMm1014/38 

k usnesení č. 9554/RM1014/125 

k usnesení č. 00446/RM1418/9 

k usnesení č. 7965/RM1014/104 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
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137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a uzavření dodatku č. 6 ke 

Smlouvě o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 na realizaci stavby “Multifunkční 

budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava” v rozsahu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, kterým se: 

- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, 

- zvyšuje cena díla o 4.141.244,79 Kč bez DPH 

S uchazečem: 

Skanska a.s. 

se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov 

IČO: 26271303 

za podmínky schválení zastupitelstvem města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 

na realizaci stavby “Multifunkční budova III, IV Vědeckotechnologického parku Ostrava” v 

rozsahu dle přílohy č. 2 s uchazečem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 6 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 37 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01145/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

bod 2 a k nabytí nemovitostí 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 s výjimkou žádosti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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vedené pod číslem 028, která bude projednána na některé z dalších rad 

  

2) nevydává 

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

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

pod číslem 027/a – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, dle předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 05.05.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky v 
rámci Programu regenerace městských památkových zón 
  
Usnesení číslo: 01146/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 01244/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky oken budovy fary, 

která se nachází na parc. č. 430, v k.ú. Přívoz, na adrese Nám. Sv. Čecha 507/5, 702 00  

Ostrava - Přívoz, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 a o uzavření příslušné 

smlouvy s níže uvedeným subjektem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz, Svatopluka Čecha 507/5, 702 00  Ostrava - Přívoz, 

IČO: 45210560 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                   o částku           160 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                   o částku           160 tis. Kč 

  

 

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

bod 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 29.04.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 35 
Kompenzace za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy 
akreditovaných účastníků mistrovství světa v ledním hokeji 
  
Usnesení číslo: 01147/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy 

akreditovaných účastníků mistrovství světa v ledním hokeji, Ostrava 1. 5. 2015 - 14. 5. 2015, 

mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
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Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 17 
Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné dopravy”, poř. č. 
119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení 
dopravy a o poskytování služeb 
  
Usnesení číslo: 01148/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10826/RM1014/139 

k usnesení č. 00450/RM1418/9 

k usnesení č. 10579/RM1014/137 

k usnesení č. 2758/ZM1014/34 

k usnesení č. 10929/RM1014/141 

k usnesení č. 00905/RM1418/15 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města materiál “Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 

dopravy”, poř. č. 119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení 

dopravy a o poskytování služeb” 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 50 
Návrh na udělení souhlasu Ostravské univerzitě v Ostravě s 
bezúplatným přenecháním nemovitých věcí do užívání Českému svazu 
ledního hokeje z. s. 
  
Usnesení číslo: 01149/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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souhlasit s bezúplatným přenecháním nemovitých věcí - pozemků 

- parc. č. 460/46, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5945 m2 včetně stavby parkoviště na 

tomto pozemku, která je jeho součástí, 

- parc. č. 472/7, ostatní plocha, zeleň o výměře 2564 m2 

- parc. č. 472/10, ostatní plocha, zeleň o výměře 1300 m2 

- parc. č. 472/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 424 m2 

- parc. č. 1538, ostatní plocha, jiní plocha o výměře 94 m2 

- parc. č. 1539, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2 

včetně všech součástí a příslušenství, vše v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

do užívání Českému svazu ledního hokeje z.s. v intencích dle důvodové zprávy 

  

 

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora, Ing. Ivu Hařovskému 

předložit bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města dle 
Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců 
statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 
složek zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 01150/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách na bytové účely 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 
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2) ukládá 

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

projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání dne 29.4.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 11 
Návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku v užívání 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01151/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

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

likvidaci a prodejem 

 

  

2) jmenuje 

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

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda: Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové:  Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

               Ing. Přemysl Kubečka - odbor hospodářské správy 

               Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 47 
Rozhodnutí o darování přebytků krmiva a příslušenství pro krmení 
koček včetně schválení darovací smlouvy. 
  
Usnesení číslo: 01152/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
35 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o darování přebytků krmiva a příslušenství pro krmení koček ve prospěch Nadace na pomoc 

zvířatům, se sídlem Ukrajinská 1536, Ostrava-Poruba, dle  darovací smlouvy, tvořící přílohu 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 
statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2016“, poř. č. 
17/2015 
  
Usnesení číslo: 01153/RM1418/19 

(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 2016“, poř. č. zakázky 17/2015 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  2016 dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit  odůvodnění veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 

statutární město Ostrava a městské organizace v roce 2016”, poř. č. 17/2015 dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
”Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie 
pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016“, poř. 
č. 16/2015 
  
Usnesení číslo: 01154/RM1418/19 

(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 2016“, poř. č. zakázky 16/2015 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 

elektrické energie na rok 2016 dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 

statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016,  pořadové č. zak. 16/2015  dle 

přílohy č.2 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 18 
Organizace 70. výročí osvobození Ostravy dne 29. a 30.4.2015 
  
Usnesení číslo: 01155/RM1418/19 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a  vystavení objednávky ve výši   299 078,-- Kč (bez DPH)  

pro Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 - 

Ostrava, IČO: 25396544  za účelem provedení provizorního opatření pro pojezd těžké pásové 

techniky v úseku cyklostezky v bermě Havlíčkova nábřeží od tramvajového mostu ve směru k 

Hradní lávce  - dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení objednávky pro Ostravské 

komunikace, a.s. za účelem provedení provizorního opatření pro pojezd těžké pásové techniky 

v úseku cyklostezky v bermě Havlíčkova nábřeží od tramvajového mostu ve směru k Hradní 

lávce dle bodu 1) tohoto usnesení. 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.04.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  objednávky dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.04.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) schvaluje 

  
rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje se rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o                        362 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 2339, pol. 5169 o                         362 tis. Kč 

  

5) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

  
 


