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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.02.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00616/RM1418/12 RM_M 0 Schválení programu 12. schůze rady města dne 
24.02.2015 

28 

00617/RM1418/12 RM_M 10 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka 
Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p.o. 
do Švýcarska (Bern,Luzern, Basel) ve dnech 18.-
23.1.2015 

42 

00618/RM1418/12 RM_M 11 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 
měsíc leden 2015 

25 

00619/RM1418/12 RM_M 26 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

00620/RM1418/12 RM_M 81 Provozování Útulku pro nalezené psy v Ostravě-
Třebovicích 

28 

00621/RM1418/12 RM_M 24 Plnění usnesení zastupitelstva města č. 
1517/ZM1014/22 z 30.01.2013 

50 

00622/RM1418/12 RM_M 61 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady na projekt Učebny fyziky a 
chemie 

50 

00623/RM1418/12 RM_M 25 Posouzení smlouvy č. 14190963 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky pro projekt “ Zateplení a výměna 
oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná” 

50 

00624/RM1418/12 RM_M 72 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 
Programu podpory sídelní zeleně na projekt 
“Urbanizovaná zeleň v centrálním obvodu MOaP” 

50 

00625/RM1418/12 RM_M 73 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 
Operačního programu Životní prostředí do LXIV. 
výzvy v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1 
- Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt 
“Podzemní kontejnery na tříděný odpad II. etapa” 

50 

00626/RM1418/12 RM_M 74 Schválení předfinancování a spolufinancování 
projektu “Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, 
Ostrava-Slezská Ostrava” 

50 

00627/RM1418/12 RM_M 85 Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí na projekt 
“Přírodní zahrada MŠ Větrná” 

50 

00628/RM1418/12 RM_M 5 Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 714002200002, ev. č. 
00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 

07 

00629/RM1418/12 RM_M 28 Změna ve složení členů odborné pracovní skupiny 
rady města “Projektový tým EIB” 

07 

00630/RM1418/12 RM_M 29 Schválení nových projektů určených k financování 
z úvěru Evropské investiční banky 

07 

00631/RM1418/12 RM_M 30 Vydání Prohlášení pro Evropskou investiční 
banku 

07 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 3/115 

00632/RM1418/12 RM_M 31 Návrh Dodatku č. 21 ke Směrnici č. 1/2007 pro 
nakládání s finančními prostředky, postupy v 
účetnictví a další ustanovení, a Směrné účtové 
osnovy, s účinností od 25.2.2015 

07 

00633/RM1418/12 RM_M 38 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 07 
00634/RM1418/12 RM_M 39 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a 

činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO 
za rok 2014 - časový harmonogram a složení 
hodnotících komisí 

07 

00635/RM1418/12 RM_M 40 Úprava rozpočtu r. 2015 07 
00636/RM1418/12 RM_M 27 Žádost Mgr. Jarmily Prudké o souhlas s užitím 

heraldického znaku města Ostravy na 
pohlednicích města 

01 

00637/RM1418/12 RM_M 42 Návrh na ukončení Smlouvy o poskytování 
poradenství evid. č. 2325/2010/KP uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a Ing. Tomášem 
Konderlou a evid. č. 1066/2013/KP uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a Petrem Kotíkem, 
formou písemné výpovědi 

01 

00638/RM1418/12 RM_M 62 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 
společnosti MONTANEX, a.s., IČ: 47677180, se 
sídlem Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava – 
Mariánské Hory, na vydání knihy “Bez nároku na 
slávu” 

01 

00639/RM1418/12 RM_M 63 Návrh na uzavření Dohody o partnerských 
vztazích mezi statutárním městem Ostrava (Česká 
republika) a městem Suzhou (Čínská lidová 
republika) 

01 

00640/RM1418/12 RM_M 77 Návrh na úpravu Statutu fondu pro upevnění 
veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a 
majetku 

01 

00641/RM1418/12 RM_M 1 Darovací smlouva - veletrh MIPIM 2015 38 
00642/RM1418/12 RM_M 17 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 

veletrhu MIPIM 2015 
38 

00643/RM1418/12 RM_M 37 Návrh na jmenování konkursní komise na 
obsazení místa ředitele/ky organizace Firemní 
školka města Ostravy, příspěvková organizace 

38 

00644/RM1418/12 RM_M 68 Schválení dodatků č. 3 ke smlouvám o realizaci 
IPRM “Pól rozvoje” a “Magnet regionu”, ročních 
monitorovacích zpráv IPRM za rok 2014 a 
zařazení projektu “Autobusový terminál Dubina 
Interspar, Ostrava - Dubina” do IPRM Pól rozvoje 

38 

00645/RM1418/12 RM_M 76 Návrh Dohody o užívání železničního přejezdu 38 
00646/RM1418/12 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Aktualizace a dotisk 

prezentačních předmětů (letáků), poř. č. 21/2015” 
 
 

38 
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00647/RM1418/12 RM_M 22 Přehled písemností adresovaných radě města a 
zastupitelstvu města za období od 12.12.2014 do 
17.02.2015 

28 

00648/RM1418/12 RM_M 23 Návrh na uzavření dohod o plné moci s 
náměstkyní a náměstky primátora statutárního 
města Ostrava 

28 

00649/RM1418/12 RM_M 3 Návrh na odpis nedobytné pohledávky Komorní 
scény Aréna, příspěvkové organizace 

42 

00650/RM1418/12 RM_M 2 Plány činností příspěvkových organizací v oblasti 
kultury pro rok 2015 

42 

00651/RM1418/12 RM_M 21 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 v 
oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport a 
Volný čas 

87 

00652/RM1418/12 RM_M 44 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku v 
k.ú. Hrabová, obec Ostrava ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00653/RM1418/12 RM_M 45 Návrh na zřízení věcného předkupního práva k 
nemovitým věcem 

08 

00654/RM1418/12 RM_M 46 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
svěřeného městskému obvodu Poruba Návrh na 
záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

00655/RM1418/12 RM_M 47 Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava 

08 

00656/RM1418/12 RM_M 48 Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 
306/3, k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na 
záměr města neprodat pozemek parc.č. 749/1, k.ú. 
Koblov, obec Ostrava 

08 

00657/RM1418/12 RM_M 49 Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické 
podíly nemovitých věcí v k.ú. Bystřice pod 
Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. 
Paseka u Šternberka, obec Paseka, návrh přijmout 
darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava 

08 

00658/RM1418/12 RM_M 50 Návrh na odstranění staveb v k.ú. Mošnov 08 
00659/RM1418/12 RM_M 54 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o 

08 

00660/RM1418/12 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístění vodovodního řadu a 
připojení neveřejné účelové komunikace do 
pozemku ve vlastnictví SMO pro fyzyckouosobu a 
návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 
VM - OV č.140 a pěšího přístupu do pozemku ve 
vlastnictví SMO pro spol. Green Gas DPB, a.s. 

08 
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00661/RM1418/12 RM_M 56 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 
Muglinov, obec Ostrava, pro společnost RWE 
GasNet,s.r.o. 

08 

00662/RM1418/12 RM_M 57 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene - služebnosti s MSK - Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, Povodí Odry s.p., 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

08 

00663/RM1418/12 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 
přípojky NN 0,4 kV a podzemního elektrického 
vedení NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a uzavření smluv o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
smlouvy o zřízení věcného břemene, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

00664/RM1418/12 RM_M 64 Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00665/RM1418/12 RM_M 65 Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava od fyzických osob a od společnosti Alex 
Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova 

08 

00666/RM1418/12 RM_M 66 Návrh na uzavření Dodatku č.31 ke Koncesní 
smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

08 

00667/RM1418/12 RM_M 67 Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení a 
uzavření darovací smlouvy na splaškovou 
kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení s 
dárci O.S., Š.S. a uzavření smluv o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami v k.ú.Proskovice, 
obec Ostrava 

08 

00668/RM1418/12 RM_M 69 Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava Návrh na 
zrušení usnesení č. 00240/RM1418/6, bod 2) ze 
dne 9. 12. 2014 Návrh na záměr města změnit 
smlouvu o výpůjčce ev.č. 1530/2008/MJ ze dne 
4.6.2008 

08 

00669/RM1418/12 RM_M 71 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 
(Výstaviště Černá louka) a souhlas s podnájmem 
(ul. Střelniční 8) 

08 

00670/RM1418/12 RM_M 79 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 
pozemku v k. ú. Mošnov, obec Mošnov s MAHLE 
Behr Ostrava s. r. o. 

08 

00671/RM1418/12 RM_M 80 Návrh na zmocnění společnosti 3E PROJEKT, 
a.s., k odstranění části stavby veřejné kanalizace 

08 

00672/RM1418/12 RM_M 87 Soubor věcí tvořících areál stadionu na Bazalech - 
další postup 
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00673/RM1418/12 RM_M 53 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o 
poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené se 
zájmovým sdružením právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA 

87 

00674/RM1418/12 RM_M 83 Návrh na schválení Roční monitorovací zprávy k 
realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
“Budoucnost Vítkovic” za rok 2014 v souladu s 
Integrovaným operačním programem 

87 

00675/RM1418/12 RM_M 86 Změna usnesení RM č. 00540/RM1418/11 ze dne 
10.02.2015 - dotace v oblasti kultury 

87 

00676/RM1418/12 RM_M 20 Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z 
odvodů z loterií a jiných podobných her včetně 
návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 
poskytování účelových dotací 

86 

00677/RM1418/12 RM_M 14 Návrh na vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení místa ředitele/ky Střediska volného času, 
Ostrava - Zábřeh, příspěvkové organizace 

86 

00678/RM1418/12 RM_M 59 Odstoupení od záměru města zúčastnit se 
“Pilotního projektu souvisejícího s propagací 
zdravé výživy: těhotné a kojící ženy” 

86 

00679/RM1418/12 RM_M 15 Poskytnutí finančních prostředků Domu dětí a 
mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. na opravu topného 
systému ve středisku Plesná 

42 

00680/RM1418/12 RM_M 33 Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické 
osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, 
IČO 70631832 v objemu 2.181 tis. Kč 

41 

00681/RM1418/12 RM_M 12 Návrh na realizaci výběrového řízení pro 
poskytnutí transferů městským obvodům z 
rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem 
zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni 
v roce 2015 

60 

00682/RM1418/12 RM_M 13 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací pro rok 2015 v oblasti protidrogové 
prevence a prevence kriminality 

86 

00683/RM1418/12 RM_M 16 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti 
školství 

60 

00684/RM1418/12 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
majetku ve správě Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace 

40 

00685/RM1418/12 RM_M 32 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace 

40 

00686/RM1418/12 RM_M 9 Projednání změny harmonogramu plateb a 
posunutí termínu ukončení projektu Propojení ul. 
Pavlovova – Plzeňská 
 
 

90 
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00687/RM1418/12 RM_M 82 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí 
předběžného Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 
projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava 
- Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 
organizace” v rámci Operačního programu 
Životního prostředí 

90 

00688/RM1418/12 RM_VZ 8 Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v 
zadávacím řízení 

90 

00689/RM1418/12 RM_M 19 Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace na rok 2015 

80 

00690/RM1418/12 RM_M 18 Návrh odpovědi na podnět pana I. P. adresovaný 
radě města 

80 

00691/RM1418/12 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Údržba v příměstských lesích 
zvláštního určení”, poř. č. 4/2015 

80 

00692/RM1418/12 RM_M 60 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služby 
elektronických komunikací – Městský kamerový 
systém uzavřené se společností 
OVA!!!CLOUD.net, a.s. 

83 

00693/RM1418/12 RM_M 75 Návrh dodatku č. 19 ke Smlouvě na poskytování 
služeb elektronických komunikací 
0913/2003/MIS/LPO se společností 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

00694/RM1418/12 RM_M 78 Informace o stavu GISMO za rok 2014 a rozvoji 
GISMO na rok 2015 

83 

00695/RM1418/12 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Dokončení procesu digitalizace 
MMO”, poř.č. 3/2015 

83 

00696/RM1418/12 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

00697/RM1418/12 RM_M 35 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládek sítí 
elektronických komunikací v souvislosti s 
přípravou realizace cyklostezek ORG 3109 Nová 
Ves - vodárna, ORG 3102 Proskovická-Blanická a 
ORG 3097 U Výtopny 

05 

00698/RM1418/12 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky 
sítí elektronických komunikací v souvislosti s 
realizací stavby ORG 3033 Terminál Hranečník 

05 

00699/RM1418/12 RM_M 41 Bezúplatný převod některých práv a povinností, 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a smlouvy 
mandátní č.2196/2010/OI/LPO na výkon 
autorského dohledu po dobu realizace stavby 8123 
“Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih” na 
Moravskoslezský kraj 
 
 
 
 

05 
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00700/RM1418/12 RM_M 43 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 
dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru v rámci akce “Sportovní areál 
U Cementárny” a v rámci akce “Ostravské 
muzeum - depozitář” 

05 

00701/RM1418/12 RM_M 52 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 
souvislosti se stavbou “Cyklostezky-úsek 
Koblovský most, Lávka na Kamenec” 

05 

00702/RM1418/12 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského 
dozoru v rámci realizace stavby: Org. 3167 
“Autobusový terminál Dubina - Interspar” 

05 

00703/RM1418/12 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. U 
Zvonice”, poř.č. 281/2014 

05 

00704/RM1418/12 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Na 
Pastvinách”, poř.č. 287/2014 

05 

00705/RM1418/12 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u 
ZOO (TDS + BOZP)”, poř.č. 006/2015 

05 

00706/RM1418/12 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu 
a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou”, poř. č. 
251/2014 

5 

00707/RM1418/12 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Sanace stávajících 
kanalizačních šachet ul. Krmelínská, k.ú. Nová 
Bělá”, poř. č. 14/2015 

05 

00708/RM1418/12 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace - Čs. legií a Msgre Šrámka”, poř. č. 
26/2015 

05 

00709/RM1418/12 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Kanalizace Bartovice - Stoka B, 
B1 a B1.1 (PD+AD)”, poř. č. 286/2014 

05 

00710/RM1418/12 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Městský stadion – výměna 
odvodňovacího žlabu”, poř. č. 18/2015 

05 

00711/RM1418/12 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu 
Bělský les - výukové centrum”, poř. č. 22/2015 

05 

00712/RM1418/12 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “EKOTERMO IV”, poř.č. 
239/2014 

05 

00713/RM1418/12 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Náhradní výsadba v areálu 
FNsP Zábřeh”, poř. č. 280/2014 

05 

00714/RM1418/12 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového 
hangáru v areálu HZS MSK”, poř. č. 010/2015 

05 

00715/RM1418/12 RM_VZ 19 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce 
kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, poř. č. 
282/2014 

05 

00716/RM1418/12 RM_M 34 Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku 
města, svěřených městským obvodům a nabytí 
nemovitostí 

89 

00717/RM1418/12 RM_M 6 Návrh odpovědi na dotaz občanského sdružení 
Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí 
 

09 
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00718/RM1418/12 RM_M 7 Návrh dodatku č. 18 ke smlouvě mandátní 
uzavřené mezi subjekty - statutární město Ostrava 
a Ostravské komunikace, a.s. 

09 

00719/RM1418/12 RM_M 51 Volba přísedících a vzdání se funkce přísedících 
Okresního soudu v Ostravě 

21 

00720/RM1418/12 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Oprava interiéru objektu 
Bronzová 13, Ostrava - chráněné bydlení”, poř.č. 
008/2015 

84 

00721/RM1418/12 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Ostraha objektů 
Wattova”, poř. č. 13/2015 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 84 Návrh na členství v dozorčí radě obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

90 

 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Inteligentní zastávky”, poř.č. 
198/2014 

09 

 RM_M 70 Dopis základní organizace odborového svazu 
pracovníků dopravy, silničního hospodářství a 
autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním 
podniku Ostrava a.s. Návrh změny stanov 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_TO 1 Tisková oprava k usnesení rady města č. 
00555/RM1418/11 ze dne 10.2.2015 

08 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 10/115 

RM_M 0 
Schválení programu 12. schůze rady města dne 24.02.2015 
  
Usnesení číslo: 00616/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 12. schůze rady města dne 24.02.2015 
  

 
RM_M 10 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele 
Domova Slunečnice Ostrava, p.o. do Švýcarska (Bern,Luzern, Basel) ve 
dnech 18.-23.1.2015 
  
Usnesení číslo: 00617/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00376/RM1418/8 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

zprávu ze zahraniční pracovní cesty   Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 
p.o.  do Švýcarska (Bern, Luzern, Basel)  ve dnech  18.-23.1.2015 
 

  
 

RM_M 11 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2015 
  
Usnesení číslo: 00618/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00619/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu obecně prospěšné společnosti Renarkon o.p.s. na ul. Zengrova 69/828, 
703 00 Ostrava-Vítkovice ( kontaktní street centrum )  na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 

  
2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 
provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.03.2015
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 81 
Provozování Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 00620/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00533/15 
k usnesení č. 00530/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o zřízení oddělení útulku pro psy v rámci odboru ochrany životního prostředí s účinností od 
1.3.2015 
 

  
2) rozhodla 
   

navýšit počet funkčních míst v odboru ochrany životního prostředí o 21 míst a z 52 na 73 
s účinností od 1.3.2015 

  
3) rozhodla 
  

a) snížit počet funkčních míst  v odboru kancelář primátora o 1 místo z 33 na 32 

b) snížit počet funkčních míst v živnostenském úřadu o 1 místo ze 47 na 46 
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c) snížit počet funkčních míst v útvaru hlavního architekta a stavebního řádu o 1 místo z 58 na 
57 

d) navýšit počet funkčních míst v odboru dopravně správních činností o 3 místa ze 111 na 114 

vše s účinností od 1.3.2015 

  
4) stanoví 
   

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru zařazených do 
magistrátu na 843 s účinností od 1.3.2015 

  
5) schvaluje 
   

doplněk  XXXXII přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s účinností od 1.3.2015 

  
6) schvaluje 
   

dodatek č. 1 Organizačního řádu Městské policie Ostrava č. 6/2011dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s účinností od 1.3.2015 

  
7) schvaluje 
   

snížení počtu funkčních míst o 21 zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do 
městské policie vykonávajících obslužné činnosti ze 130 na 109 s účinností od 1.3.2015 

  
8) stanoví 
   

celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do městské policie, a to 789 
s účinností od 1.3.2015, v členění 680 strážníků a čekatelů a 109 zaměstnanců vykonávajících 
obslužné činnosti 

  
9) souhlasí 
   

s tím, aby do doby schválení nového Provozního řádu Útulku pro nalezené psy v Ostravě-
Třebovicích radou města při zabezpečování provozu tohoto útulku bylo postupováno v souladu 
s Provozním řádem útulku č. 3/2014, vypracovaným úsekem odchytu a útulku Městské policie 
Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
10) ukládá 
   

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí  
předložit radě města nově zpracovaný Provozní řád útulku pro nalezené psy v Ostravě-
Třebovicích ke schválení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.05.2015
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
11) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje na § 1014, ORJ 270: 

pol. 5136                                                        o       1 tis. Kč 
pol. 5137                                                        o      30 tis. Kč 
pol. 5139                                                        o    653 tis. Kč 
pol. 5156                                                        o      65 tis. Kč 
pol. 5162                                                        o        5 tis. Kč 
pol. 5163                                                        o        2 tis. Kč 
pol. 5167                                                        o        1 tis. Kč 
pol. 5169                                                        o    165 tis. Kč 

 zvyšují běžné výdaje na § 1014, ORJ 130, org. 4271: 

pol. 5136                                                        o       1 tis. Kč 
pol. 5137                                                        o      30 tis. Kč 
pol. 5139                                                        o    653 tis. Kč 
pol. 5156                                                        o      65 tis. Kč 
pol. 5162                                                        o        5 tis. Kč 
pol. 5163                                                        o        2 tis. Kč 
pol. 5167                                                        o        1 tis. Kč 
pol. 5169                                                        o    165 tis. Kč 

snižují běžné výdaje na § 1014, ORJ 270: 

pol. 5132                                                        o      88 tis. Kč 
pol. 5151                                                        o    125 tis. Kč 
pol. 5152                                                        o    452 tis. Kč 
pol. 5154                                                        o    196 tis. Kč 
pol. 5169                                                        o    162 tis. Kč 
pol. 5171                                                        o      20 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje na § 1014, ORJ 136, org. 4271: 

pol. 5132                                                        o      88 tis. Kč 
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pol. 5151                                                        o    125 tis. Kč 
pol. 5152                                                        o    452 tis. Kč 
pol. 5154                                                        o    196 tis. Kč 
pol. 5169                                                        o    162 tis. Kč 
pol. 5171                                                        o      20 tis. Kč 

 snižují  běžné výdaje na § 1014, ORJ 270: 

pol. 5011                                                        o 3 978 tis. Kč 
pol. 5031                                                        o 1 044 tis. Kč 
pol. 5032                                                        o    376 tis. Kč 
pol. 5038                                                        o      18 tis. Kč 
pol. 5424                                                        o      30 tis. Kč 

 zvyšují  běžné výdaje na § 1014, ORJ 135, org. 4271 : 

pol. 5011                                                       o 3 978 tis. Kč 
pol. 5031                                                       o 1 044 tis. Kč 
pol. 5032                                                       o    376 tis. Kč 
pol. 5038                                                       o      18 tis. Kč 
pol. 5424                                                       o      30 tis. Kč 

snižují běžné výdaje na § 5311,  ORJ 272: 

pol. 5131 org. 8941                                        o     5 tis. Kč 
pol. 5139 org. 8937                                        o     4 tis. Kč 
pol. 5169 org. 8940                                        o   21 tis. Kč 
pol. 5499 org  8934                                        o   21 tis. Kč 
pol. 5499 org  8936                                        o 168 tis. Kč 
pol. 5499 org  8939                                        o     7 tis. Kč 
pol. 5499 org  8943                                        o     9 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje na § 1014, ORJ 132 

pol. 5131 org. 8942                                        o     5 tis. Kč 
pol. 5139 org. 8942                                        o     4 tis. Kč 
pol. 5169 org. 8940                                        o   21 tis. Kč 
pol. 5499 org  8934                                        o   21 tis. Kč 
pol. 5499 org  8936                                        o 168 tis. Kč 
pol. 5499 org  8939                                        o     7 tis. Kč 
pol. 5499 org  8943                                        o     9 tis. Kč 
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snižují běžné výdaje na § 1014, ORJ 270: 

pol. 5133                                                        o 195 tis. Kč 
pol. 5139                                                        o 110 tis. Kč 
pol. 5169                                                        o 175 tis. Kč 
pol. 5194                                                        o   15 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje na § 1014, ORJ 190, org. 4271: 

pol. 5133                                                        o 195 tis. Kč 
pol. 5139                                                        o 110 tis. Kč 
pol. 5169                                                        o 175 tis. Kč 
pol. 5194                                                        o   15 tis. Kč 

  
12) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření uvedené pod bodem 11) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
13) rozhodla 
  

podat výpovědi 

a) dle čl. IV. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 1132/2006/MěP, ze dne 17.5.2006, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Velká Polom, se sídlem Opavská 58, 
747 64 Velká Polom, IČO 00300829 (jako příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo provádět odchyt toulavých a opuštěných psů na území obce Velká Polom, dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu  

b) dle čl. IV. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 1569/2006/MP, ze dne 10.8.2006, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Horní Lhota, se sídlem Záhumenní 44, 
Horní Lhota, 747 64, IČO 00535125 (jako  příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo provádět odchyt toulavých a opuštěných psů na území obce Horní Lhota, dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu   

c) dle čl. IV. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 1272/2006/MP, ze dne 21.6.2006, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Dolní Lhota, se sídlem Poštovní 250, 
747 66 Dolní Lhota, IČO 00535133 (jako příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo provádět odchyt toulavých a opuštěných psů na území obce Dolní Lhota, dle přílohy 
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č. 5 předloženého materiálu   

d) dle čl. IV. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 1329/2006/MP, ze dne 22.6.2006, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a městem Klimkovice, se sídlem Lidická 1, 
742 83 Klimkovice, IČO 00298051 (jako příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo provádět odchyt toulavých a opuštěných psů na území města Klimkovice, dle přílohy 
č. 5 předloženého materiálu  

e) dle čl. IV. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 00959/2008/MP, ze dne 29.3.2008, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Čavisov, se sídlem Čavisov, 
Osvobození 91, 747 64 Velká Polom, IČO 00535141 (jako příkazcem), dle které se statutární 
město Ostrava zavázalo provádět odchyt toulavých a opuštěných psů na území obce Čavisov, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu   

f) dle čl. VI. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 0017/2004/MěP, ze dne 13.1.2004, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Velká Polom, se sídlem Opavská 58, 
747 64 Velká Polom, IČO 00300829 (jako příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo umístit psy, kteří jsou ve správě – opatrování Obecního úřadu Velká Polom, v útulku 
a zajistit péči o ně, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

g) dle čl. VI. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 2029/2005/MěP, ze dne 24.11.2005, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Horní Lhota, se sídlem Záhumenní 
44, Horní Lhota, 747 64, IČO 00535125 (jako příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo umístit psy, které má ve správě – opatrování obec Horní Lhota, v útulku a zajistit péči 
o ně, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

h) dle čl. VI. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 0857/2004/MěP, ze dne 17.5.2004, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a obcí Dolní Lhota, se sídlem Poštovní 250, 
Dolní Lhota, 747 66, IČO 00535133 (jako příkazcem), ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30.11.2004, dle které se statutární město Ostrava zavázalo umístit psy, kteří jsou ve správě –
opatrování Obecního úřadu Dolní Lhota, v útulku a zajistit péči o ně, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu  

i) dle čl. VI. odst. 2 příkazní smlouvy ev. č. 1861/2004/MěP, ze dne 26.11.2004, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava (jako příkazníkem) a městem Klimkovice, se sídlem Lidická 1, 
Klimkovice, 742 83, IČO 00298051 (jako příkazcem), dle které se statutární město Ostrava 
zavázalo umístit psy, které má ve správě – opatrování Městský úřad Klimkovice, v útulku a 
zajistit péči o ně, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
14) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
zrušit usnesení ZM č. 2295/ZM1014/30 ze dne 19.2.2014 v plném rozsahu 
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15) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 
rozhodoval o uzavírání a uzavíral smlouvy o opatrování psa, rozhodoval o uzavírání a uzavíral 
dohody o zániku závazku založeného smlouvou o opatrování psa k zajištění péče o nalezené 
psy v Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích na ul. Provozní č. 5540/4a a po nabytí 
vlastnického práva k těmto psům statutárním městem Ostrava rozhodoval o uzavírání a 
uzavíral darovací smlouvy týkající se nalezených psů dle přílohy č. 8 předloženého materiálu s 
účinností od 5.3.2015 za předpokladu, že zastupitelstvo města zruší své usnesení č. 
2295/ZM1014/30 ze dne 19.2.2014 

  
16) zrušuje 
   

své usnesení č. 6902/89 ze dne 3.3.2009 v plném rozsahu 
  
17) ukládá 
   

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí  
na straně obdarovaného rozhodoval o uzavírání a uzavíral darovací smlouvy v případě věcných 
darů v hodnotě do 10.000,- Kč a peněžitých darů ve výši do 10.000,- Kč poskytovaných 
statutárnímu městu Ostrava pro potřebu Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích, dle 
přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
18) souhlasí 
  

s užíváním části pozemku parc. č. 1071/1 v  k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, o rozloze 
2196 m2 pro služební účely Městské policie, v rozsahu uvedeném ve snímku katastrální mapy 
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, pozemku parc. č. 1071/53, jehož součástí je stavba a 
to budova bez č.p./č.e. v k.ú. Třebovice ve Slezsku za účelem ukládání materiálu potřebného k 
činnosti Městské policie Ostrava, pozemku parc. č. 1071/54, jehož součástí je stavba a to 
budova bez č.p./č.e. v k.ú. Třebovice ve Slezsku za účelem využívání 10 kotců pro služební 
psy a části pozemku parc. č. 1071/2, jehož součástí je budova č.p. 5540 v k.ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava, a to v 1. PP (sklep) místnosti označené jako sprchy muži, šatna muži, 
šatna muži, neoznačená místnost naproti šatně mužů, v 1. NP místnosti označené jako sklad 
autodílny, autodílna MP, čísly 116, 117, 118, 102, 109 a neoznačená místnost mezi autodílnou 
MP a místností číslo 118, v 2. NP místnosti označené čísly 203, 210, 211 a 212, dle přílohy č. 
11 předloženého materiálu, pro zázemí služební kynologie a autoparku, 

Městskou policií Ostrava do 31.12.2015 

  
19) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 14) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
20) ukládá 
   

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
zajistit programové vybavení pro provoz útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.06.2015
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 24 
Plnění usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1014/22 z 30.01.2013 
  
Usnesení číslo: 00621/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00542/15 
k usnesení č. 1517/ZM1014/22 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

předloženou zadávací dokumentaci k VZ ve věci údržby zeleně v městském obvodu Ostrava-
Jih pro období 2015 - 2016 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zadávací dokumentaci k VZ ve věci údržby zeleně v městském obvodu Ostrava-Jih 
pro období 2015 - 2016 zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 04.03.2015
 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 61 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
Učebny fyziky a chemie 
  
Usnesení číslo: 00622/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9030/RMm1014/46 
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Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být 
uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih na financování z 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 od poskytovatele 
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 75082616 na projekt ”Učebny fyziky a chemie” dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města  s podmínkami dle čl. IV, 
bodu 5.3 smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

že se nebude podílet žádnou částkou na předfinancování a spolufinancování projektu “Učebna 
fyziky a chemie” v roce 2015  

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Učebny fyziky a chemie” dle čl. IV. 
bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
   

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.09.2015
 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
  
5) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.04.2015
 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 25 
Posouzení smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky pro projekt “ Zateplení a 
výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná” 
  
Usnesení číslo: 00623/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00596/15 
k usnesení č. 8466/RM1014/111 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s návrhem Smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Plesná, a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 
republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11, IČ 00020729, na financování akce 
“Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná” z Operačního programu Životní 
prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 -
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu životní prostředí dle podmínek poskytovatele 
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 
10, IČ 00164801, na akci “Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná” 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 23.12.2014 pod čj. 115D222005866 uvedené v příloze 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 23.12.2014 
pod čj. 115D222005866 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 
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písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Plesná 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 30.03.2015
 starosta Městského obvodu Plesná 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 04.03.2015
 starosta MOb Plesná 
  

 
RM_M 72 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Programu podpory sídelní 
zeleně na projekt “Urbanizovaná zeleň v centrálním obvodu MOaP” 
  
Usnesení číslo: 00624/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Urbanizovaná zeleň v 
centrálním obvodu MOaP” ke spolufinancování z Programu podpory sídelní zeleně 
vyhlášeném Státním fondem životního prostředí ČR 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 
předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 
souladu s podmínkami pro poskytování dotací z Programu podpory sídelní zeleně 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.03.2015
 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 73 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí do LXIV. výzvy v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 
4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt “Podzemní kontejnery 
na tříděný odpad II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00625/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
do LXIV. výzvy v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 
na projekt “Podzemní kontejnery na tříděný odpad II. etapa” 

  
2) žádá 
  

Technické služby MOaP, p. o. 
jako nositele projektu o zahájení veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 
předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 
souladu s podmínkami pro poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí do 
LXIV. výzvy v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady 

  
 Vyřizuje: Bc. Petr Smoleň, T: 19.03.2015
 ředitel Technických služeb MOaP, p. o. 
  

 
RM_M 74 
Schválení předfinancování a spolufinancování projektu “Zateplení 
budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava-Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 00626/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9795/RM1014/129 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že se nebude podílet žádnou částkou na předfinancování a spolufinancování projektu 
“Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava-Slezská Ostrava” 
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RM_M 85 
Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní 
prostředí na projekt “Přírodní zahrada MŠ Větrná” 
  
Usnesení číslo: 00627/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00558/15 
k usnesení č. 9021/RM1014/116 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele dotace 
- Ministerstva životního prostředí České republiky, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 
10, IČ: 00164801, na projekt “Přírodní zahrada MŠ Větrná” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, 

za podmínky, že Zastupitelstvo města Ostravy vydá 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 
čl. A, písmena c) podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

a s potvrzením přijetí dotace podpisem dokumentu „Potvrzení o přijetí dotace“ dle přílohy č. 2 
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 čl. A, písmena c) podmínek poskytnutí 
dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.08.2015
 starosta Městského obvodu Poruba 
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4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 04.03.2015
 starosta Městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 5 
Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 
714002200002, ev. č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 
  
Usnesení číslo: 00628/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00564/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru reg. č. 714002200002, evid. č. 
00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 mezi Komerční bankou,a.s. se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054  a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ve 
variantě pro úrokovou sazbu pevnou ve výši 1,91% p.a. ze zůstatku jistiny a dobou platnosti na 
5 let do 26.4.2020 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 28 
Změna ve složení členů odborné pracovní skupiny rady města 
“Projektový tým EIB” 
  
Usnesení číslo: 00629/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) odvolává 
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z odborné pracovní skupiny rady města  “Projektový  tým EIB” 

- Ing. Tomáše Petříka (předseda) 
- Ing. Jiřího Hrabinu 
- Ing. Simonu Piperkovou 
- Bc. Tomáše Suchardu 
- Ing. Martina Štěpánka,Ph.D. 

  
2) jmenuje 
  

do odborné pracovní skupiny rady města “Projektový tým EIB” 

předsedu: 
Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátor 
členy: 
Ing. Lumíra Palyzu, 1. náměstek primátora  
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstek primátora  
Mgr. Radima Babince, náměstek primátora  
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyně primátora  
Ing. Kamila Bednáře, náměstek primátora   
Ing. Iva Hařovského, náměstek primátora 

  
 

RM_M 29 
Schválení nových projektů určených k financování z úvěru Evropské 
investiční banky 
  
Usnesení číslo: 00630/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

seznam projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, které budou zaslány The European 
Investment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg k posouzení a schválení 
financování z úvěru poskytnutého bankou 

  
 

RM_M 30 
Vydání Prohlášení pro Evropskou investiční banku 
  
Usnesení číslo: 00631/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
   

se zněním Prohlášení ke Smlouvě o financování (Finance Contract) uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a Evropskou investiční bankou (The European Investment Bank) dne 
12.9.2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh Dodatku č. 21 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními 
prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení, a Směrné účtové 
osnovy, s účinností od 25.2.2015 
  
Usnesení číslo: 00632/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

Dodatek č. 21 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v 
účetnictví a další ustanovení, a Směrné účtové osnovy, s účinností od 25.2.2015 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 38 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00633/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00573/15 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 347 tis.Kč 
neinvestiční příspěvky PO na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, org. 4245, ÚZ 13307 o 347 tis.Kč 
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2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
3) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské centrum Domeček o 347 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 604 o 68 613 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 68 613 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 68 613 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
  na akci 6887 - zateplení objektu ZŠ Horymírova na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx                
o 12 757 tis.Kč 
  na akci 6888 - zateplení ZŠ B. Dvorského na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 34 322 tis.Kč 
  na akci 6889 - zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova 
  na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 11 275 tis.Kč 
  na akci 6890 - zateplení objektu ZŠ Kosmonautů 13 na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx           
o 10 259 tis.Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, 
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 39 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2014 - časový 
harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 00634/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 00466/RM1418/10 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 
organizací za rok 2014 

  
2) souhlasí 
   

se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

 
RM_M 40 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00635/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí 

a) neinvestiční dotace ve výši 300 tis.Kč městskému obvodu Petřkovice na krytí výdajů 
spojených s úpravou chodníků v místě přechodu pro chodce u zastávek “Hornické muzeum” 
b) neinvestiční dotace ve výši 50 tis.Kč městskému obvodu Svinov na zajištění důstojné 
organizace letošních oslav 750 let Svinova 
c) neinvestiční dotace ve výši 767 tis.Kč městskému obvodu Plesná na generální opravu 
střechy a úpravu ústředního vytápění objektu mateřské školy 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
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- nedaňové příjmy 

na § 3111, pol. 2111, ORJ 300, org. 6318000000 o 37 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery přijaté ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13010, ORJ 120 o 4 624 tis.Kč (A.1.) 
                      ÚZ 22005, ORJ 120 o 600 tis.Kč (A.2.)  

- převody mezi SMO a obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, org. 504 o 67 tis.Kč (C.9.) 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 130, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5136 o 30 tis.Kč 
                                                             pol. 5137 o 100 tis.Kč 
                                                             pol. 5167 o 30 tis.Kč 
                                                             pol. 5173 o 60 tis.Kč 
         na ORJ 133, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5137 o 50 tis.Kč 
         na ORJ 135, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5011 o 1 119 tis.Kč 
                                                            pol. 5021 o 60 tis.Kč 
                                                            pol. 5031 o 280 tis.Kč 
                                                            pol. 5032 o 101 tis.Kč 
         na ORJ 180, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5139 o 10 tis.Kč 
                                                            pol. 5164 o 50 tis.Kč 
                                                            pol. 5166 o 200 tis.Kč 
                                                            pol. 5167 o 900 tis.Kč 
                                                            pol. 5169 o 600 tis.Kč 
                                                            pol. 5499 o 300 tis.Kč 
                                                            pol. 5909 o 734 tis.Kč 
(B.1.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 33100000, org. 77000000, pol. 5011 o 29 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5031 o 8 tis.Kč 
                                                                                            pol. 5032 o 3 tis.Kč 
                                            ÚZ 33500000, org. 77000000, pol. 5011 o 170 tis.Kč 
                                                                                             pol. 5031 o 43 tis.Kč 
                                                                                             pol. 5032 o 16 tis.Kč  
na § 3111, pol. 5169, ORJ 300, org. 6318000000 o 37 tis.Kč 
na § 3744, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637 o 109 tis.Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 130, § 4339, pol. 5137 o 80 tis.Kč 
                                            pol. 5167 o 9 tis.Kč 
                                            pol. 5171 o 20 tis.Kč 
                                            pol. 5173 o 16 tis.Kč 
          na ORJ 135, § 4339, pol. 5021 o 300 tis.Kč 
                                            pol. 5031 o 75 tis.Kč 
                                            pol. 5032 o 27 tis.Kč 
                                            pol. 5038 o 5 tis.Kč 
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          na ORJ 136, § 4339, pol. 5151 o 80 tis.Kč 
                                            pol. 5153 o 158 tis.Kč 
                                            pol. 5154 o 104 tis.Kč 
                                            pol. 5155 o 35 tis.Kč 
                                            pol. 5169 o 48 tis.Kč 
                                            pol. 5171 o 150 tis.Kč 
          na ORJ 180, § 4339, pol. 5021 o 40 tis.Kč 
                                            pol. 5139 o 80 tis.Kč 
                                            pol. 5167 o 100 tis.Kč 
                                            pol. 5169 o 150 tis.Kč 
                                            pol. 5499 o 40 tis.Kč 
                                            pol. 5909 o 500 tis.Kč  
na § 6171, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 22005 o 481 tis.Kč (A.2., E.1.) 
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 22005 o 120 tis.Kč (A.2.)  
(C.6.) na ORJ 230, § 3741, pol. 5137, org. 8154 o 794 tis.Kč  
                                            pol. 5139, org. 8154 o 121 tis.Kč 
                                            pol. 5172, org. 8154 o 236 tis.Kč          
(B.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 5137, org. 3076, ÚZ 38588005 o 217 tis.Kč  
                                                                             ÚZ 38108224 o 39 tis.Kč  
na § 6112, pol. 5021, ORJ 135 o 400 tis.Kč (C.7.) 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 450 tis.Kč (C.8.) 
na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 67 tis.Kč (C.9.) 
(C.10.) na ORJ 133, § 2143, org. 82000000, pol. 5179, ÚZ 38100000 o 9 tis.Kč 
                                                                       pol. 5179, ÚZ 38588005 o 50 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.6.) na ORJ 230, § 3741, pol. 6122, org. 8154 o 869 tis.Kč 
                                            pol. 6111, org. 8154 o 195 tis.Kč 
                               § 3412, pol. 6121, org. 8178 o 500 tis.Kč 
(B.2.) na ORJ 230, § 2212, ÚZ 38108224, org. 3076, pol. 6121 o 1 440 tis.Kč 
                                                                                    pol. 6122 o 45 tis.Kč  
                                                                                    pol. 6111 o 23 tis.Kč   
                                           ÚZ 38588505, org. 3076, pol. 6122 o 251 tis.Kč  
                                                                                    pol. 6111 o 126 tis.Kč 
(B.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 8134 o 850 tis.Kč  
                                                            ÚZ 38108224, org. 8134 o 150 tis.Kč 
                              § 3412, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 8143 o 3 tis.Kč 
na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 650 tis.Kč (C.11.) 
na § 5512, pol. 6123, ÚZ 8123, ORJ 121 o 4 000 tis.Kč (C.12.) 

- převody mezi statutárními města a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 511 o 300 tis.Kč (C.2.) 
                                                              org. 522 o 50 tis.Kč (C.4.) 
                                                              org. 524 o 767 tis.Kč (E.2.)  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 31/115 

z v y š u j e  

- financování 
(B.1.) na pol. 8115, ÚZ 33100000, ORJ 120, org. 77000000 o 40 tis.Kč 
                               ÚZ 33500000, ORJ 120, org. 77000000 o 229 tis.Kč 
                               ÚZ 8224, ORJ 120 o 2 141 tis.Kč (B.2.)      
                                                             o 1 003 tis.Kč (B.3.)        
                                                             o 905 tis.Kč (B.4.)                                         

- účelová rezerva na financování akcí EIB 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 905 tis.Kč (B.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 300 tis.Kč (C.2.) 
na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3637 o 109 tis.Kč (C.3.) 
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 50 tis.Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 130, § 4332, pol. 5137 o 80 tis.Kč 
                                            pol. 5167 o 9 tis.Kč 
                                            pol. 5171 o 20 tis.Kč 
                                            pol. 5173 o 16 tis.Kč 
          na ORJ 135, § 4332, pol. 5021 o 300 tis.Kč 
                                            pol. 5031 o 75 tis.Kč 
                                            pol. 5032 o 27 tis.Kč 
                                            pol. 5038 o 5 tis.Kč 
          na ORJ 136, § 4332, pol. 5151 o 80 tis.Kč 
                                            pol. 5153 o 158 tis.Kč 
                                            pol. 5154 o 104 tis.Kč 
                                            pol. 5155 o 35 tis.Kč 
                                            pol. 5169 o 48 tis.Kč 
                                            pol. 5171 o 150 tis.Kč 
          na ORJ 180, § 4332, pol. 5021 o 40 tis.Kč 
                                            pol. 5139 o 80 tis.Kč 
                                            pol. 5167 o 100 tis.Kč 
                                            pol. 5169 o 150 tis.Kč 
                                            pol. 5499 o 40 tis.Kč 
                                            pol. 5909 o 500 tis.Kč     
na § 6112, pol. 5023, ORJ 135 o 400 tis.Kč (C.7.) 
na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 450 tis.Kč (C.8.) 
(C.10.) na ORJ 300, § 2143, org. 82000000, pol. 5169, ÚZ 38100000 o 9 tis.Kč 
                                                                       pol. 5169, ÚZ 38588005 o 50 tis.Kč 
na § 5311, pol. 5137, ORJ 270 o 650 tis.Kč (C.11.) 
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- kapitálové výdaje 
(C.6.) na ORJ 230, § 3741, pol. 6121, org. 8154 o 2 215 tis.Kč 
                               § 2229, pol. 6121, org. 3098 o 500 tis.Kč 
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 8123, ORJ 230, org. 3127 o 4 000 tis.Kč (C.12.)                               

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva  
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 tis.Kč (E.1.) 
                                                 o 767 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Petřkovice (C.2.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 300 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na úpravu chodníku 
na § 2219, pol. 5171, ÚZ 93 o 300 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a měst. obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 50 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 50 tis.Kč 

Městský obvod Plesná (E.2.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 524 o 767 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na § 3111, pol. 51xx, ÚZ 93 o 767 tis.Kč 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) souhlasí 
   

s přijetím nadačního příspěvku ve výši 50 tis.Kč od Nadace ČEZ pro příspěvkovou organizaci 
Divadlo loutek Ostrava, p.o. s tím, že organizace bude hradit materiál pro představení, dílny, 
výstavu, dále kancelářské potřeby, přepravu osob a dekorací, honoráře, propagaci apod. 
(nejedná se o pořízení majetku) 
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RM_M 27 
Žádost Mgr. Jarmily Prudké o souhlas s užitím heraldického znaku 
města Ostravy na pohlednicích města 
  
Usnesení číslo: 00636/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) vydává 
   

souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro fyzickou osobu Mgr. Jarmila Prudká, 
místem podnikání Pionýrů 810, 738 01  Frýdek - Místek, IČO: 74314157 za účelem použití 
na pohlednicích města  

  
 

RM_M 42 
Návrh na ukončení Smlouvy o poskytování poradenství evid. č. 
2325/2010/KP uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Ing. 
Tomášem Konderlou a evid. č. 1066/2013/KP uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava a Petrem Kotíkem, formou písemné výpovědi 
  
Usnesení číslo: 00637/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o ukončení Smlouvy o poskytování poradenství evid. č. 2325/2010/KP ze dne 20. 8. 2010 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 
00845451 a Ing. Tomášem Konderlou, místem podnikání Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 
Praha 8 - Libeň, IČO 64594041, formou písemné výpovědi dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o ukončení Smlouvy o poskytování poradenství evid. č. 1066/2013/KP ze dne 25. 2. 2013 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 
00845451 a Petrem Kotíkem, místem podnikání Nádražní 343/31, 702 00  Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO 76503127, formou písemné výpovědi dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 62 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2015 společnosti MONTANEX, a.s., 
IČ: 47677180, se sídlem Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, na vydání knihy “Bez nároku na slávu” 
  
Usnesení číslo: 00638/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
01 
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k materiálu č. BJ1418 00529/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 
výši 90 tis. Kč  společnosti MONTANEX, a.s., IČO: 47677180, se sídlem Výstavní 2510/10, 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, na vydání knihy “Bez nároku na slávu” 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n í ž í   běžné výdaje 

 na  § 2143, pol. 5909, ORJ  221 o 90 tis. Kč 

- z v ý š í  neinvestiční transfery 

na  § 2141, pol. 5213, ORJ 221 o 90 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové  neinvestiční  dotace  z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ:00845451, DIČ: CZ00845451  na straně jedné  a 
společností MONTANEX, a.s., IČ:47677180,  se sídlem Výstavní 25108/10, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit  zastupitelstvu města  k rozhodnutí  návrh na poskytnutí dotace  a návrh na uzavření 
smlouvy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 63 
Návrh na uzavření Dohody o partnerských vztazích mezi statutárním 
městem Ostrava (Česká republika) a městem Suzhou (Čínská lidová 
republika) 
  
Usnesení číslo: 00639/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00530/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí o uzavření Dohody o partnerských vztazích  mezi statutárním městem 
Ostrava (Česká republika) a městem Suzhou (Čínská  lidová republika) dle přílohy č. 2, 3 a 4 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dohody o partnerských  vztazích  mezi statutárním městem Ostrava 
(Česká  republika) a Suzhou (Čínská lidová republika) dle  přílohy č. 2, 3 a  4 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle  bodů 1)  a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 77 
Návrh na úpravu Statutu fondu pro upevnění veřejného pořádku, 
bezpečnosti, ochrany osob a majetku 
  
Usnesení číslo: 00640/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00535/15 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s návrhem Statutu fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a 
majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si schválení Statutu fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob 
a majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit Statut fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zrušit Statut fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku 
schválený usnesením zastupitelstva města č. 1176/ZM1014/17 ze dne 27. 6. 2012 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
 předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení na 
jeho 4. zasedání dne 4. 3. 2015 

  
 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
  

 
RM_M 1 
Darovací smlouva - veletrh MIPIM 2015 
  
Usnesení číslo: 00641/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně obdarovaného o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a 
společností 
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Pivovary Staropramen s.r.o. 

se sídlem Nádražní 43/84, Praha 5, 150 00, IČO: 24240711 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 
  
Usnesení číslo: 00642/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností: 

CTP Invest, spol. s.r.o. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO 26166453 
dle přílohy č. 1 a č. 8 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností: 

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

se sídlem Praha1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 27371344 
dle přílohy č. 2 a č. 8 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností: 

Asental Business, s.r.o.  
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se sídlem Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, IČO 27769135 
dle přílohy č. 3 a č. 8 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a  společností: 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392 
dle přílohy č. 4 a č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a  společností: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem Ostrava, 28.října 3337/7, PSČ 709 74, IČO 45193410 
dle přílohy č. 5 a č. 8 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností: 

HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. 

se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží  670/19, PSČ 186 00, IČO 27687180 
dle přílohy č. 6 a č. 8 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2015 mezi 
statutárním městem Ostrava a 
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Statutárním městem Havířov 

se sídlem Havířov-Město, Svornosti 86/2, PSČ 73601, IČO 00297488 
dle přílohy č. 7 a č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na jmenování konkursní komise na obsazení místa ředitele/ky 
organizace Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00643/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00526/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) jmenuje 
  

konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky organizace Firemní školka 
města Ostravy, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu ve 
složení: 

předseda: 
Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje  
členové: 
Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti  
PhDr. Libuše Josieková, odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK  
Lenka Vítková, ředitelka MŠ Ostrava-Martinov, p.o.  
PhDr. Hana Slaná, školní inspektor  

  
 

RM_M 68 
Schválení dodatků č. 3 ke smlouvám o realizaci IPRM “Pól rozvoje” a 
“Magnet regionu”, ročních monitorovacích zpráv IPRM za rok 2014 a 
zařazení projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - 
Dubina” do IPRM Pól rozvoje 
  
Usnesení číslo: 00644/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00375/15 
k materiálu č. BJ1418 00567/15 
k usnesení č. 00365/RM1418/8 
k usnesení č. 10468/RM1014/137 
k usnesení č. 9442/RM1014/124 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM “Ostrava - Magnet regionu” dle 
přílohy č. 2.1 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č.1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM “Ostrava - Pól rozvoje” dle 
přílohy č.2.2 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č.1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit dodatek č.3 ke smlouvě o realizaci IPRM “Pól rozvoje”, ev. č. 1551/2009/OER 
uzavřené mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a statutárním městem 
Ostrava, který je přílohou č.2 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit dodatek č.3 ke smlouvě o realizaci IPRM “Magnet regionu”, ev. č. 1552/2009/OER 
uzavřené mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a statutárním městem 
Ostrava, který je přílohou č.3 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
   

se zařazením projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” dle přílohy
č.4.1 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č.1 předloženého materiálu, do Integrovaného plánu 
rozvoje města Ostrava-Pól rozvoje 

  
6) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit zařazení projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” dle
přílohy č.4.1 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č.1 předloženého materiálu, do Integrovaného 
plánu rozvoje města Ostrava-Pól rozvoje 

  
7) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí o schválení podání žádosti pro projekt “Autobusový terminál Dubina 
Interspar, Ostrava - Dubina” v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, spolufinancovaného 
prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 
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Moravskoslezsko 
  
8) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit podání žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 7) tohoto usnesení 

  
9) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit v případě úspěšnosti projektu “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava -
Dubina” dle bodu 5) zajištění předfinancování projektu ve výši 7 847 tis. Kč v roce 2015, 
přičemž v částce je obsaženo spolufinancování města ve výši 1 716 tis. Kč 

  
10) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 76 
Návrh Dohody o užívání železničního přejezdu 
  
Usnesení číslo: 00645/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o užívání železničního přejezdu v návaznosti na stavbu “Letiště Leoše 
Janáčka Ostrava, kolejové napojení” s 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

a 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, Nové Město, IČ 70994234 
dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 
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RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Aktualizace a dotisk prezentačních předmětů (letáků), 
poř. č. 21/2015” 
  
Usnesení číslo: 00646/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele uvedené v předloženém návrhu k podání nabídky k veřejné zakázce malého 
rozsahu na dotisk prezentačních předmětů (letáků) v rozsahu předloženého návrhu s doplněním 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 

členové: 

1. PhDr. Adéla Koudelová - odbor strategického rozvoje 
2. Ing. Lucie Kajnarová - odbor strategického rozvoje 
 3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu 
   

náhradníci: 

1. Ing. Kateřina Staňková - odbor strategického rozvoje 
2. Mgr. Aneta Novotná - odbor strategického rozvoje 
3. Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 
a sdruženého nákupu 

  
 

RM_M 22 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 12.12.2014 do 17.02.2015 
  
Usnesení číslo: 00647/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 
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12.12.2014 do 17.02.2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 
vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 07.04.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 07.04.2015
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 07.04.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 07.04.2015
 vedoucí odboru dopravy 
  
3) projednala 
  

informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 
11.12.2014 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření dohod o plné moci s náměstkyní a náměstky 
primátora statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00648/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o plné moci s: 
Ing. Lumírem Palyzou, rok nar. 1965, bytem Dětská 920/5, 708 00 Ostrava - Poruba, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o plné moci s: 
Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D., rok nar. 1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o plné moci s: 
Ing. Kamilem Bednářem, rok nar. 1964, bytem Sovova 1340/16, 703 00 Ostrava - Vítkovice, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 
Mgr. Kateřinou Šebestovou, rok nar. 1979, bytem Biskupská 3330/10, 702 00 Moravská 
Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o plné moci s: 
Mgr. Radimem Babincem, rok nar. 1974, bytem Křižkovského 913/5, 712 00 Ostrava -
Muglinov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
   

o uzavření Dohody o plné moci s: 
Ing. Ivo Hařovským, rok nar. 1953, bytem Husarova 142/66A, 700 30 Ostrava - Výškovice, dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky Komorní scény Aréna, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00649/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

odpis nedobytných pohledávek Komorní scény Aréna, příspěvkové organizace, se sídlem 
28. října 289/2, 701 85 Ostrava, IČ 00845035, v celkové výši 64 670,- Kč 

  
 

RM_M 2 
Plány činností příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00650/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
  

plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2015 dle příloh č. 1 - 7 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 
zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 
kultury pro rok 2015 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.03.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 21 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport 
a Volný čas 
  
Usnesení číslo: 00651/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 00561/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 
v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2015 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
 

  
5) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti volného času dle příloh č. 10 - 12 předloženého materiálu 
 

  
6) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2015 v oblasti volného času dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 
 

  
7) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 
a příjemci účelových dotací dle bodů 1), 3) a 5) tohoto usnesení a dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu 
 

  
8) 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  12 500 tis. Kč 
  
- z v y š u j í 
neinvestiční transfery 
 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161                o  12 300 tis. Kč 
investiční transfery 
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161                o       200 tis. Kč 
  
- s n i ž u j í 
neinvestiční transfery 
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 na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 161                o  1 110 tis. Kč 
  
- z v y š u j í 
 neinvestiční transfery  
 na § 3421, pol. 5221, ÚZ 7105, ORJ 161                  o    60 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5223, ÚZ 7105, ORJ 161                  o    80 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7105, ORG 4259, ORJ 161  o    20 tis. Kč 
  
na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7105, ORG 4259, ORJ 161  o    30 tis. Kč 
 na § 3429, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 161                 o    490 tis. Kč  
  
neinvestiční příspěvky 
 na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 4214, ORJ 161  o    20 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 81, ORJ 161     o    30 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 82, ORJ 161     o    90 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 83, ORJ 161     o    10 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 84, ORJ 161     o    60 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5339, ÚZ 7105, ORJ 161                 o    30 tis. Kč 
  
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 41, ORJ 161     o    20 tis. Kč  
na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 81, ORJ 161     o    20 tis. Kč 
 na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 82, ORJ 161     o    20 tis. Kč 
 na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 83, ORJ 161     o    10 tis. Kč 
 na § 3429, pol. 5331, ÚZ 7105, ORG 84, ORJ 161     o    20 tis. Kč 
na § 3429, pol. 5339, ÚZ 7105, ORJ 161                 o    100 tis. Kč 
  
doporučuje 
zastupitelstvu města  
schválit úpravu závazných ukazatelů 
zvýšení neinvestičních příspěvků 
  
Knihovna města Ostravy, p.o.                                              o 20 tis. Kč 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.                 o 20 tis. Kč 
Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.  o 50 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.                         o 110 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.                             o 20 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, p.o.          o 80 tis. Kč  
  
  
doporučuje 
zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
  
- s n i ž u j í 
 neinvestiční transfery 
 na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161                  o  1 452 tis. Kč  
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- z v y š u j í 
 neinvestiční transfery  
 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161                  o    575 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161                  o    447 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161                  o    130 tis. Kč 
 na § 3421, pol. 5229, ÚZ 7104, ORJ 161                  o    300 tis. Kč 

  
9) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 8) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení 
zastupitelstvu města na jeho jednání dne 4.3.2015 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 44 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava ve 
vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00652/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 302/19 - ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s 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 podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části 
pozemku parc.č. 302/19 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem 
č. 2677-350/2014 ze dne 4.9.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 
celkové výši 5.808,- Kč včetně 21% DPH 
za podmínky souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 45 
Návrh na zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem 
  
Usnesení číslo: 00653/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00562/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zřídit věcné předkupní právo k pozemku p.p.č. 261/13 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava ve 
prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným spolkem 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Michálkovice, 
se sídlem Radvanická 588/6, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 751 09 387 

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zřídit věcné předkupní právo k pozemku p.č. st. 563 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava ve 
prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným spolkem 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Heřmanice, 
se sídlem Ostrava-Heřmanice, Uhrova,  
IČO: 712 45 863 

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zřídit věcné předkupní právo k pozemku parc.č. 738/2, k pozemku parc.č. 738/3 a k 
pozemku parc.č. 738/4 vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava ve prospěch statutárního města 
Ostrava a uzavřít s pobočným spolkem  

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,  
se sídlem Březová 474/18, Bartovice, 717 00 Ostrava,  
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IČO: 732 14 426 

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zřídit věcné předkupní právo k pozemku parc.č. 2106/1, k pozemku parc.č. 2106/2, k pozemku 
parc.č. 2106/3 a k pozemku parc.č. 2107 vše v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít s 
pobočným spolkem 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice, 
se sídlem Těšínská 1363/281B, Radvanice, 716 00 Ostrava, 
IČO: 720 73 098 

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 46 
Návrh na záměr města prodat část pozemku svěřeného městskému 
obvodu Poruba Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00654/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00571/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 896/1 o výměře 2700 m2 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 1/3 předloženého materiálu  
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci, a to: 

- pozemek parc. č. 3238/4 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Martinov, 
- část pozemku parc. č. 3247/3 o výměře 474 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy bez svěření městskému obvodu, dle zákresu ve snímku 
katastrální mapy, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 47 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00655/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00565/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat pozemky 

parc.č. 1836 
parc.č. 1837/2 
parc.č. 1837/3 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Svinov 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 52/115 

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

  
2) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 306/3, k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 749/1, 
k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00656/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00570/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, nesvěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

část pozemku  p.p.č. 306/3 nově označena jako pozemek p.p.č. 306/71 o výměře 203 m2, dle 
geometrického plánu č. 2471-63/2014 (příloha č. 1/3) 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřenou 
městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

pozemek parc.č. 749/1 
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3) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické podíly nemovitých věcí v 
k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Paseka 
u Šternberka, obec Paseka, návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00657/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00569/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku p.p.č. 1691/6, 
k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 3/36 pozemku p.p.č. 3437, 
k.ú. Paseka u Šternerka, obec Paseka 

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

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemky: 

- p.p.č. 976/14 
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- p.p.č. 976/15 
- p.p.č. 976/29 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČO 63993390, sídlo Na Pankráci 846/56, Nusle, 140 00 Praha 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  
4) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 50 
Návrh na odstranění staveb v k.ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00658/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odstraněním 
stavby č.p. 333, jiné stavby, která je součástí pozemku p.č.st. 433 
a stavby č.p. 334, jiné stavby, která je součástí pozemku p.č.st. 434 
vše v k.ú. Mošnov, část obce Mošnov, obec Mošnov  

  
 

RM_M 54 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 00659/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního VTL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
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Ostravy: 

parc. č. 3151/1 - ostatní plocha, dráha, 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO VTL 613070 Poruba - Zábřeh, 2x shybka” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, dle přílohy č. 3 - předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3151/1 - ostatní plocha, dráha, 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 
vymezen geometrickým plánem ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem,Klíšská 940, PSČ 401 17 
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování podzemního VTL plynovodu, na dobu časově neomezenou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního VTL 
plynovodu + DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle 
zásad schválených RM usnesením č.  5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
 

RM_M 55 
Návrh na souhlas s umístění vodovodního řadu a připojení neveřejné 
účelové komunikace do pozemku ve vlastnictví SMO pro fyzickou 
osobu a návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM - OV 
č.140 a pěšího přístupu do pozemku ve vlastnictví SMO pro společnost 
Green Gas DPB, a.s. 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 00660/RM1418/12 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

pro územní řízení 

- s umístění vodovodního řadu DN 80 PE a připojením neveřejné účelové komunikace k místní 
komunikaci II/30 (ul. Junácká) do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

pro investora: 

XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX 

v rámci stavby “Neveřejná účelová komunikace na parc.č. 3827/1, 1838/16, 1838/17, 1838/18 
v k.ú. St. Bělá” 

  
2) souhlasí 
  

s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č.140 a pěšího přístupu do části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5307/1 - ostatní plocha, zeleň, 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Paskov, Rudé armády 637, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21 
IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 
Moravskoslezském kraji” 
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RM_M 56 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k.ú Muglinov, obec Ostrava, pro společnost RWE 
GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00661/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 417/16 - ostatní plocha, silnice, 
p.p.č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 421/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p.p.č. 421/10 - ostatní plocha, zeleň, 
p.p.č. 421/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  
IČO 272 95 567 

za účelem zřízení a provozování NTL plynovodu v pozemcích p.p.č. 417/15, p.p.č. 417/16, 
p.p.č. 421/6, p.p.č. 421/12, NTL plynovodu a 7 ks plynovodních přípojek v pozemku p.p.č. 
421/1 a NTL plynovodu a 1 ks plynovodní přípojky v pozemku p.p.č. 421/10 vše v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2477-176/2014 ze dne 
13.11.2014, na dobu časově neomezenou, za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 
298.870,- Kč včetně 21 % DPH 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s 
MSK - Správou silnic Moravskoslezského kraje, Povodí Odry s.p., 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 00662/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00543/15 
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Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 3181/2 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3181/20 – ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18  Ostrava 
IČO 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřídit, provozovat a udržovat vodovodní řad v uvedených pozemcích v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 2961-270/2013 ze dne 6.12.2013, na dobu neurčitou a za 
zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodního řadu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou 
jeho umístěním 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 3744/2 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3744/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3753/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3754/1 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3754/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 
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Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28.října 117, 702 18  Ostrava 
IČO 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemků, 

za účelem zřídit, provozovat a udržovat kanalizaci DN 1000 v uvedených pozemcích v rozsahu 
daném geometrickým plánem č. 2567-220/2014 ze dne 5.12.2014, na dobu neurčitou a za 
zvýhodněnou jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,-Kč včetně 21% DPH, 
což je podmíněno závazky oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem předmětné 
kanalizace DN 1000 a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jejím 
umístěním 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 1709/53 – trvalý travní porost, 
v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

s povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 70890021 

a 

s investorem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390, 
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za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1452-51b/2012 ze dne 15.6.2012, na dobu neurčitou 
za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu k pozemkům: 

parc. č. 1174/5 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
parc. č. 2137/14 – ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

s povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 70890021 

a 

s investorem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390, 

za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedených pozemcích, 
v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1559-354-37/2014 ze dne 12.6.2014, na dobu 
neurčitou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč včetně 21% DPH 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 2137/16 – ostatní plocha, silnice, 
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oba v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČO 65993390, 

za účelem uložení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném pozemku, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 1559-354-37/2014 ze dne 12.6.2014, na dobu časově 
neomezenou a bezúplatně 

  
6) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 4), 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 58 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV a 
podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00663/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p.p.č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro:  
       
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Ostrava, příp. NNk, p. Lintnerová”  

  
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. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava  

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 NN 0,4 kV v části pozemku 
p.p.č. 620/1 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 
jednorázovou úplatu: 
- ve výši 200,- Kč za každý i započat metr délky podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV + 
DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 
dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního elektrického vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 790/1 - 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, 1.máje, přel. NNk, Bešťák” 

  
4) rozhodla 
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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. 790/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  

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 podzemního elektrického vedení 2x NN 0,4 kV v části 
pozemku p.p.č. 790/1 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 podzemního elektrického vedení 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  

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s 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 podzemního elektrického vedení NN 0,4 kV k části pozemku 
p.p.č. 337/136 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 
1997-170/2014 ze dne 4.11.2014 včetně rozpojovacího pilíře na pozemku p.p.č. 337/136 v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 
70.180,- Kč včetně 21% DPH 
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RM_M 64 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00664/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00568/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

části stávajících pozemků: 
- parc.č. 2350, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 382 m2 
- parc.č. 2367/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 80 m2, 
které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.5.2013 označeny jako nový 
pozemek parc.č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne sloučením 
dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc.č. 2367/1, 
ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za 

- pozemek parc.č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1275 m2 
ve vlastnictví BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 
2863/17a, 701 78 Moravská Ostrava, IČO 00032352 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, 

  
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem 

  
3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 
označit pozemek parc.č. 823/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

  
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem 

  
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: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 65 
Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava od fyzických 
osob a od společnosti Alex Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova 
  
Usnesení číslo: 00665/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00531/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout koupit tyto spoluvlastnické podíly: 
- od JXXXXX AXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 
  spoluvlastnický podíl  o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 ostaní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč  
  a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč  
- od VXXXXXXXXX AXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX 
   spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč 
  a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
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  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč 

- od ZXXXXX AXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 
   spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 50.225,-Kč 
  a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 133.000,-Kč 

- od EXX JXXXXXXX, rok nar. XXXXX bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 
   spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 k pozemku parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 16.742,-Kč 
  a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 k pozemku parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava za kupní cenu 44.333,-Kč 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
rozhodnout koupit spoluvlastnické podíly o velikosti ideální 1/6 k pozemkům: 
- parc.č. 204/1 orná půda 
- parc.č. 204/2 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 204/3 orná půda 
- parc.č. 205 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 206 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,  
za kupní cenu v celkové výši 807.137,-Kč   
od společnosti Alex Stylinvest a.s., Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 
27852377 

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 8 předloženého materiálu a se 
zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé v důvodové zprávě a uzavřít kupní smlouvu dle 
přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
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1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstva 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření Dodatku č.31 ke Koncesní smlouvě ev.č. 
05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 
  
Usnesení číslo: 00666/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 31 ke Koncesní smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČ: 
00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 
Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČ: 45193673, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
kterým se stanovuje výše nájemného na rok 2015 

  
 

RM_M 67 
Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení a uzavření darovací smlouvy 
na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení s dárci 
O.S., Š.S. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami v 
k.ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00667/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00363/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o přijetí daru veřejného osvětlení, jedná se o 6 osvětlovacích stožárů veřejného 
osvětlení včetně kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěné v pozemcích v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava, a to:  

      - parc.č.666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/198 - trvalý travní porost, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 68/115 

      - parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

a  uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar 

• splaškové kanalizace DN 300 celkové délky 308,5 m, uložené v pozemcích v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava, a to: 

      - parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.738/13 - lesní pozemek, 
      - parc.č.739/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/349 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.738/24 - lesní pozemek, 
      - parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.713/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

• vodovodního řadu DN 80 délky 201,3 m a DN 50 délky 27,10 m, uloženého v 
pozemcích v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, a to: 

      - parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/198 - trvalý travní porost, 
      - parc.č.739/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/349 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
      - parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.738/24 - lesní pozemek. 

• veřejného osvětlení, jedná se o 6 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně 
kabelového vedení veřejného osvětlení, umístěného v pozemcích v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava , a to: 

      - parc.č.666/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.738/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/198 - trvalý travní porost, 
      - parc.č.739/345 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
      - parc.č.739/320 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

s dárci 
Ing. XXXXXX XXXXX, narozen roku XXXX, 
Mgr.XXXXXXXX XXXXX, narozena roku XXXX, 
oba bydliště XXXXXX XXXX PSČ 739 43  

za podmínky, že Městský obvod Proskovice nabyde do svého vlastnictví komunikaci a 
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pozemky pod komunikací, a to parc.č. 739/342, parc.č. 739/320, parc.č. 739/344, parc.č. 
739/345, parc.č. 739/346, parc.č. 738/23, parc.č. 659/13, parc.č. 663/1, parc.č. 739/343 a 
parc.č. 739/349 vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Technická infrastruktura sídelního útvaru 
Proskovice”. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu k pozemku: 
  
parc. č. 738/13 – lesní pozemek 
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve společném jmění manželů: 

manželé 
Ing. XXXXXX XXXný, rok narození 1XXX 
Mgr. XXXXXXXX XXXná, rok narození 1XX6 
oba XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XX, 

s uvedenými vlastníky, 

za účelem zřízení, provozování, údržby splaškové kanalizace DN 300 v uvedeném pozemku, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 810-25/2014 ze dne 2.10.2014, na dobu časově 
neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 100,-Kč za podmínky, že dojde k převodu 
vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě 
darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu k pozemkům: 
  
parc. č. 738/24 – lesní pozemek, 
parc. č. 739/198 – trvalý travní porost, 
oba v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, ve spoluvlastnictví: 
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Ing. XXXXXX XXXXk, rok narození 1XX0 
XXXXXX XXXXová, rok narození 1XX3 
oba XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXice, 
každý je vlastníkem podílu ve výši 1/2, 

s uvedenými vlastníky, 

za účelem zřízení, provozování a údržby 
- vodovodního řadu DN 80 v pozemcích parc. č. 738/24, parc. č. 739/198, oba v k. ú. 
Proskovice, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 811-25/2014 ze dne 
2.10.2014, 
- splaškové kanalizace DN 300 v pozemku parc. č. 738/24 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, v 
rozsahu daném geometrickým plánem č. 810-25/2014 ze dne 2.10.2014, 
- kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 739/198 v k. ú. Proskovice, obec 
Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 814-242/2014 ze dne 14.10.2014, 
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 100,-Kč za podmínky, že dojde k 
převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 300, vodovodního řadu DN 80 a 
kabelového vedení veřejného osvětlení na statutární město Ostrava na základě darovací 
smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
4) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 69 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava Návrh na zrušení usnesení č. 00240/RM1418/6, 
bod 2) ze dne 9. 12. 2014 Návrh na záměr města změnit smlouvu o 
výpůjčce ev.č. 1530/2008/MJ ze dne 4.6.2008 
  
Usnesení číslo: 00668/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
   

své usnesení č.00240/RM1418/6, bod 2) ze dne 9. 12. 2014, kterým rozhodla o záměru města 
vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 2045/8, ost. plocha -
ost. komunikace o výměře 376 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Novinářská x ul. 
Mariánskohorská) 
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2) rozhodla 
   

o záměru města vypůjčit část pozemku parc.č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 
376 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Novinářská x ul. Mariánskohorská), dle 
přílohy č.3 předloženého materiálu, 
formou změny “Smlouvy o výpůjčce” ev.č. 1530/2008/MJ ze dne 4. 6. 2008, 
a to v části týkající se doby výpůjčky, a to tak, že se doba výpůjčky prodlužuje do 31. 12. 2025, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
   

o záměru města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to pozemek 
parc.č. 1906/61, ost. plocha - zeleň o výměře 42 m2 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
(ul. Petřkovická), dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 71 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (Výstaviště Černá 
louka) a souhlas s podnájmem (ul. Střelniční 8) 
  
Usnesení číslo: 00669/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním sídla společnosti 

Cooltour Ostrava z.ú., 

do budovy bez č.p., která je součástí pozemku parc. č. 125, k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) uděluje 
   

společnosti AVAR PLUS, s.r.o., se sídlem: U Rourovny 834/8, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 
26791536, 
jakožto nájemci souhlas s podnájmem prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 297,6 
m2, a to v 
I. podzemním podlaží místnost č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 
I. nadzemním podlaží místnost č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
v budově č.p. 75, která je součástí pozemku parc.č. 120, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, 
společnosti 
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Swindor Trade s.r.o., se sídlem: Ostrava-Krásné Pole, Stádlo 400/13, PSČ 725 26, IČO: 
28612507, 
a s uzavřením podnájemní smlouvy, a to v souladu se “Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání” ev.č. 0097/2015/MJ ze dne 23.1.2015  

  
 

RM_M 79 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov s MAHLE Behr Ostrava s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00670/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 813/70 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s MAHLE Behr Ostrava s. r. o., se sídlem Mošnov, Průmyslová 368, PSČ 742 51, IČO 
277 75 763 

za účelem odpojení vodovodní přípojky 

za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/den, tj. 100,- Kč za celou dobu nájmu 

na dobu určitou ode dne účinnosti nájemní smlouvy na 5 dní 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 80 
Návrh na zmocnění společnosti 3E PROJEKT, a.s., k odstranění části 
stavby veřejné kanalizace 
  
Usnesení číslo: 00671/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

pro žadatele - zmocněnce 
3E PROJEKT, a.s. 
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se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 1490/14, PSČ 700 30 
IČO: 253 89 092 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby “ Obchodní centrum ODRA ” 
jeho jménem:  

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání vodoprávního rozhodnutí o povolení 
odstranění 5 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a splaškové kanalizace DN 300 v celkové 
délce cca 75 m a dešťové kanalizace DN 300 v celkové délce cca 42 m, které jsou uloženy v 
pozemcích parc.č.740/110 a 740/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1)  jednal a činil veškeré nezbytné právní 
jednání, včetně přijímání všech písemností a podání opravného prostředku, 

3) provedl následně na vlastní náklady odstranění části stavby veřejné  kanalizace, a to 
odstranění 5 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a splaškové kanalizace DN 300 cca 75 m a 
dešťové kanalizace DN 300 délky  cca 42 m uložených v pozemcích parc.č.740/110 a 740/4 
vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, včetně demontování povrchových znaků a 
uvedení pozemků do původního stavu, a to v rozsahu projektové dokumentace, za dodržení 
podmínek příslušného pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby a za dodržení 
podmínek stanovených správcem veřejné kanalizace společností Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. 

  
 

RM_M 87 
Soubor věcí tvořících areál stadionu na Bazalech - další postup 
  
Usnesení číslo: 00672/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o podání oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 
Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě ve věci nájemní smlouvy na pronájem souboru 
věcí tvořících areál stadionu na Bazalech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
účelové dotace uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 00673/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
87 
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k materiálu č. BJ1418 00541/15 
k usnesení č. 1896/ZM1014/26 
k usnesení č. 2434/ZM1014/31 
k usnesení č. 2869/ZM1014/35 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2328/2013/KZ, se zájmovým sdružením 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava -
Vítkovice, IČO 72089237, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 04.03.2015 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 83 
Návrh na schválení Roční monitorovací zprávy k realizaci 
Integrovaného plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” za rok 2014 
v souladu s Integrovaným operačním programem 
  
Usnesení číslo: 00674/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 9505/RM1014/124 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

roční monitorovací zprávu za rok 2014 v plném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 86 
Změna usnesení RM č. 00540/RM1418/11 ze dne 10.02.2015 - dotace v 
oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 00675/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
87 
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k materiálu č. BJ1418 00467/15 
k usnesení č. 00540/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 00540/RM1418/11 ze dne 10.02.2015 a to tak, že se v příloze č. 2 materiálu k 
uvedenému usnesení 

- navyšuje navrhovaná částka o 240.000,- Kč, tj. na celkovou výši 740.000,- Kč, Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, kód projektu: 14/1052, název projektu: Ost-ra-
var 2015 / 19. ročník festivalu ostravských činoherních divadel 

  
2) mění 
  

své usnesení č. 00540/RM1418/11 ze dne 10.02.2015 a to tak, že se v bodě 5) uvedeného 
usnesení: 

a) doplňuje odrážka s textem: 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na ORJ 160 
na § 3315, pol. 2229 o 240 tis. Kč 

b) v části neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

mění částka v prvním řádku 
§ 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 z 500 tis. Kč na 740 tis. Kč 

  
3) mění 
  

své usnesení č. 00540/RM1418/11 ze dne 10.02.2015 a to tak, že se v bodě 6) uvedeného 
usnesení 
u subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, mění částka z 
900 tis. Kč na 1.140 tis. Kč 
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RM_M 20 
Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a 
jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
pro poskytování účelových dotací 
  
Usnesení číslo: 00676/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00575/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
a) schválit návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu s úpravou 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z odvodů z 
loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací z loterií a jiných 
podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a 1. náměstkovi Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 14 
Návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky 
Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00677/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

dopis ředitelky organizace Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, 
Mgr. Aleny Valkovičové ze dne 27.1.2015, kterým se vzdává funkce ředitelky k datu 
31.07.2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ky organizace Středisko 
volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, včetně jeho zveřejnění, dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

návrh na sestavení konkursní komise v počtu 6-ti členů dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
4) pověřuje 
  

funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Hanu Milotovou, odbor sociálních věcí, zdravotnictví 
a vzdělanosti Magistrátu města Ostravy, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
předložit radě města návrh na jmenování konkursní komise dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 59 
Odstoupení od záměru města zúčastnit se “Pilotního projektu 
souvisejícího s propagací zdravé výživy: těhotné a kojící ženy” 
  
Usnesení číslo: 00678/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10222/RM1014/134 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  s odstoupením statutárního města Ostrava od záměru na spolupráci na “Pilotním projektu 
souvisejícím s propagací zdravé výživy: těhotné a kojící ženy” 

  
 

RM_M 15 
Poskytnutí finančních prostředků Domu dětí a mládeže, Ostrava - 
Poruba, p.o. na opravu topného systému ve středisku Plesná 
  
Usnesení číslo: 00679/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 00476/15 
k usnesení č. 2858/ZM1014/35 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava -
Poruba, příspěvková organizace, IČ: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722 , Ostrava -
Poruba, ve výši 237 tis. Kč na krytí nákladů spojených s opravou havarijního stavu rozvodů 
tepla ve středisku na ul. K. Svobody 5 v Ostravě - Plesné 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují  
neinvestiční příspěvky 
na § 3149, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 2003, ORJ 140, o 237 tis. Kč 
- snižuje 
rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,                                 o 237 tis. Kč 

3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
a) rozhodnout o změně účelu neinvestiční části účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostrava, ev. č. smlouvy 2456/2014/SVŠ, poskytnuté organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava -
Poruba, příspěvková organizace, IČ: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava -
Poruba, a to na účel “oprava topného systému - středisko Ostrava - Plesná”, včetně 
souvisejícího navýšení neinvestiční části dotace o 120 tis. Kč 
b) rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava dle bodu 3a) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
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  zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují 
neinvestiční příspěvky 
na § 3149, pol. 5331, ORG 83, ORJ 140,                       o 120 tis. Kč 
- snižuje 
rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120,                                       o 120 tis. Kč 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazného ukazatele 
- zvýšení neinvestičního příspěvku 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                    o 357 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 3) až 5) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 33 
Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov 
Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 v objemu 2.181 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 00680/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 00553/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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 rozhodnout o poskytnutí investiční dotace právnické osobě Sluníčko, příspěvková organizace, 
IČO 70631832 se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava -Vítkovice ve výši 2.181 tis. Kč 
dle předloženého návrhu a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace této právnické 
osobě dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu  s tím, že k uzavření 
smlouvy dojde až po schválení finančních zdrojů z rozpočtu města (volné zdroje u základního 
běžného účtu) 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 12 
Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů 
městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem 
zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00681/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh “Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským 
obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2015” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským obvodům z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2015  za účelem zabezpečení prevence kriminality na úrovni 
městských obvodů 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
informovat starosty městských obvodů o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení 
dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.02.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 13 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v 
oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 00682/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00485/15 
k usnesení č. 2781/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2015 dle 
př. č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 
prevence na rok 2015 dle návrhu uvedeného v př. č. 8 se subjekty a ve výši uvedenými v př. č. 
1 předloženého materiálu 

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 
prevence na období 2015 - 2018 dle př. č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v 
oblasti protidrogové prevence na na období 2015 - 2018 dle návrhu uvedeného v př. č. 9 se 
subjekty a ve výši uvedenými v př. č. 2 předloženého materiálu 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2015 
dle př. č. 3 předloženého materiálu 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2015 dle př. 
č. 4 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence 
kriminality na rok 2015 dle návrhu uvedeného v př. č. 8 se subjekty a ve výši uvedenými v př. 
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č. 4 předloženého materiálu 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2015 dle 
př. č. 5 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

Snižují běžné výdaje v ORJ 180 
§4349  pol. 5222 úz 7401 o 5 069 tis. Kč 
§4349  pol. 5222 úz 7400 o 3 805 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
§4349 pol. 5212 úz 7401 orj 180 o 100 tis. Kč 
          pol. 5213 úz 7401 orj 180 o 20 tis. Kč 
          pol. 5319 úz 7401 orj 180 o 140 tis. K 
      
Zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§4349  pol. 5221 úz 7401 orj 180 o 1 655 tis. Kč 
           pol. 5223 úz 7401 orj 180 o 377 tis. Kč 
           pol. 5221 úz 7400 orj 180 o 75 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 
§4349  pol 5331 úz 7401 orj 180 org. 4214 o 44 tis. Kč 
           pol 5331 úz 7401 orj 180 org 82  o 155 tis Kč 
           pol 5339 úz 7401 orj 180  o 2 388 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
§4349  pol. 5212 úz 7410 orj 180 o 560 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§4349  pol. 5221 úz 7410 orj 180 o 3 070 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 
§4349  pol. 5339 úz 7410 orj 180 o 100 tis. Kč 

Zvyšují běžné výdaje 
§4349  pol. 5133 úz 7401 orj 270 o 2 tis. Kč 
           pol. 5136 úz 7401 orj 270 o 3 tis. Kč 
           pol. 5137 úz 7401 orj 270 o 27 tis. Kč 
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           pol. 5139 úz 7401 orj 270 o 31 tis. Kč 
           pol. 5169 úz 7401 orj 270 o 54 tis. Kč 
           pol. 5194 úz 7401 orj 270 o 73 tis. Kč 

Úprava závazného ukazatele: zvýšení neinvestičního příspěvku u příspěvkových organizací: 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace o 44 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh o 155 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 16 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 00683/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00522/15 
k usnesení č. 2781/ZM1014/34 
k usnesení č. 0018/ZM1418/2 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 
v oblasti školství dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 
2015 v oblasti školství dle přílohy č.4 a 5 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 
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a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a  přílohy č. 6 a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140      o      4 570 tis. Kč 
- z v y š u j í 
neinvestiční transfery na 
§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107, ORJ 140                    o               380 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7107, ORJ 140                    o                 60 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107, ORJ 140                    o               150 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5229, ÚZ 7107, ORJ 140                    o                 70 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5332, ÚZ 7107, ORJ 140                    o                 30 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107, ORJ 140                    o             3 480 tis. Kč 
neinvestiční příspěvky na 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81, ORJ 140       o                130 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82, ORJ 140       o                  60 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83, ORJ 140       o                120 tis. Kč 
§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84, ORJ 140       o                  90 tis. Kč  

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit úpravu závazných ukazatelů 
zvýšení neinvestičních příspěvků 
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.         o              130 tis. Kč 
- Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                       o                60 tis. Kč 
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                            o              120 tis. Kč 
- Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.                     o                90 tis. Kč 

  
6) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a návrh dle bodů 4), 5) tohoto 
usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku ve správě 
Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00684/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku v pořizovací ceně 555.362,- Kč, 
zůstatkové hodnotě 65.396,- Kč uvedeného v důvodové zprávě  ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, ve správě Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 5, 
700 44  Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku uvedeného v důvodové zprávě předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.04.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 32 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00685/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
dle důvodové zprávy  a vzorové smlouvy, uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do 
vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
 

  
2) ukládá 
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náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.03.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 9 
Projednání změny harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení 
projektu Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 00686/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 10467/RM1014/137 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

změnu harmonogramu plateb a posunutí termínu ukončení projektu Propojení ul. Pavlovova -
Plzeňská, reg. č. CZ.1.10/3.1.00/04.01432, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
 

  
2) ukládá 
   

vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 
nákupu 
předložit poskytovateli dotace “Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko” změnu 
harmonogramu plateb vč. posunutí termínu ukončení projektu Propojení ul. Pavlovova - 
Plzeňská, reg č. CZ.1.10./3.1.00/04.01432, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_M 82 
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí předběžného Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace k projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - 
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace” v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 00687/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 00572/15 
k usnesení č. 00352/RMm1418/2 
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k usnesení č. 7575/RM1014/101 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 14193663 o poskytnutí podpory mezi příjemcem 
statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 
projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 
organizace” z Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká 
republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
IČO: 00164801 na projekt “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada 
Ostrava, příspěvková organizace” dle podmínek předběžného Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
viz příloha č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_VZ 8 
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení 
  
Usnesení číslo: 00688/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

v souladu s ustanovením § 60 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů o vyloučení zájemce MASTER IT Technologies, a. s., Výstavní 1928/9, 
702 00 Ostrava, IČ 27851931 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky “Systém sdružených 
nákupů statutárního města Ostrava”, z důvodů uvedených v příloze předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na 
rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00689/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

”Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2015” 

  
2) ukládá 
  

řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 
zabezpečit úkoly stanovené  v „Plánu činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 
organizace na rok 2015“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.03.2016
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 18 
Návrh odpovědi na podnět pana I. P. adresovaný radě města 
  
Usnesení číslo: 00690/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

podnět pana IXX PXXXXXX dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem odpovědi na podnět dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) pověřuje 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřinu Šebestovou  
podpisem odpovědi adresované panu IXX PXXXXXXXX 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 03.03.2015
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Údržba v příměstských lesích zvláštního určení”, poř. 
č. 4/2015 
  
Usnesení číslo: 00691/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zajištění údržby v 
příměstských lesích zvláštního určení v roce 2015, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se 
společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.999.800,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 60 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací – Městský kamerový systém uzavřené se společností 
OVA!!!CLOUD.net, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00692/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1753/2013/IT ze dne 7.6.2013 o poskytování služby 
elektronických komunikací - Městský kamerový systém se společností OVA!!!CLOUD.net, 
a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 75 
Návrh dodatku č. 19 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  

(zn.předkl.) 
83 
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Usnesení číslo: 00693/RM1418/12 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 19 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 
0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 
Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 78 
Informace o stavu GISMO za rok 2014 a rozvoji GISMO na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00694/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu GISMO a záměrech GISMO v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s realizací úkolů v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
připravit návrh smluv na spolupráci v rámci GISMO, včetně výše finančních příspěvků 
jednotlivých firem na tvorbu a rozvoj GISMO 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.08.2015
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  
4) schvaluje 
   

ceny, za které budou poskytovány údaje z GISMO dle přílohy č.3 předloženého materiálu 
 

  
5) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
připravit pro radu města informaci o stavu GISMO za rok 2015 a rozvoj GISMO na rok 2016 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 01.03.2016
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Dokončení procesu digitalizace MMO”, poř.č. 3/2015 
  
Usnesení číslo: 00695/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 00588/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce “Dokončení procesu digitalizace MMO”, 
poř.č. 3/2015, na dodání technologií sloužících k digitalizaci příchozích dokumentů 
zpracovaných spisovou službou a rozšíření datových úložišť pro ukládání digitalizovaných 
elektronických obrazů dokumentů, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00696/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00279/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce VO oblast Dvorní” mezi budoucím povinným RPG Byty, s.r.o., 
Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769127 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba veřejného osvětlení na části pozemku p.č. 1486, v katastrálním území 
Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbou “Rekonstrukce násosek Důlňák-Les” mezi vlastníkem městem Vratimov, Frýdecká 
853/57, 73932 Vratimov, IČO 00297372 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je rekonstrukce vodovodních násosek částech pozemků parcelní číslo 1024, 
parcelní číslo 1025/1, parcelní číslo 1025/3, parcelní číslo 1026, parcelní číslo 1034/2, parcelní 
číslo 1034/3 a parcelní číslo EN 1030 v katastrálním území Vratimov, obec Vratimov dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se 
stavbou “Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, ul.28.října 117, 70218 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklostezky na pozemku parcelní číslo 3265/1 v katastrálním území 
Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbou “Petřkovice-kanalizační stoka T (II. a III. etapa), změna napojení do 
stoky T7” mezi vlastníkem Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, IČO: 69797111 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku parcelní číslo 1906/3 v katastrálním území 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládek sítí elektronických 
komunikací v souvislosti s přípravou realizace cyklostezek ORG 3109 
Nová Ves - vodárna, ORG 3102 Proskovická-Blanická a ORG 3097 U 
Výtopny 
  
Usnesení číslo: 00697/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2014/00114 v rámci stavby ORG  3109 Cyklostezka Nová Ves - vodárna se 
společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 
140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2015/00017 v rámci stavby ORG  3102 Cyklostezka Proskovická - Blanická se 
společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ
 140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2015/00006 v rámci stavby ORG  3097 Cyklotrasa U, U Výtopny - Pavlovova se 
společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 
140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti s realizací stavby ORG 3033 Terminál 
Hranečník 
  
Usnesení číslo: 00698/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 
VPI/MS/2015/00032 v rámci realizace stavby ORG 3033 Terminál Hranečník se 
společností O2 Czech Republic,a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 2/266, PSČ 
140 22, Praha 4, IČ: 60193336 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Bezúplatný převod některých práv a povinností, vyplývající ze Smlouvy 
o dílo a smlouvy mandátní č.2196/2010/OI/LPO na výkon autorského 
dohledu po dobu realizace stavby 8123 “Integrované výjezdové 
centrum Ostrava - Jih” na Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 00699/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 7698/RM1014/102 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o převedení některých práv a povinností ze Smlouvy o dílo a smlouvy 
mandátní č. 2196/2010/OI/LPO, kterou se bezúplatně postupují některá práva a povinnosti ze 
smlouvy vyplývající na výkon autorského dohledu po dobu realizace stavby org. 
8123 ”Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih”, mezi převádějícím: 
statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 
IČO: 00845451 
a 
nabyvatelem: 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
28.října 117, 702 18  Ostrava 
IČO: 70890692 
a 
mandatářem: 
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
se sídlem Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava 
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IČO: 27787443 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru v rámci akce “Sportovní areál 
U Cementárny” a v rámci akce “Ostravské muzeum - depozitář” 
  
Usnesení číslo: 00700/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru v rámci akce “Sportovní areál U Cementárny” v celkové pořizovací ceně 
2 300 089,00 Kč a dále v rámci akce “Ostravské muzeum - depozitář” v celkové pořizovací 
ceně 685 850,00 Kč dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru v 
rámci akce “Sportovní areál U Cementárny” v celkové pořizovací ceně 2 300 089,00 Kč a dále 
v rámci akce “Ostravské muzeum - depozitář” v celkové pořizovací ceně 685 850,00 Kč dle 
důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést zaúčtování přijaté pořizovací ceny přípravných prací v rámci akce “Sportovní areál U 
Cementárny” ve výši 2 300 089,00 Kč a pořizovací ceny PD v rámci akce “Ostravské muzeum 
- depozitář” ve výši 685 850,00 Kč do evidence investičního odboru  dle Směrnice č. 1/2007 a 
č. 3/2007 schválené radou města, vydanou odbory financí a rozpočtu a majetkovým MMO 
v lednu 2007 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Cyklostezky-úsek Koblovský most, Lávka na Kamenec” 
  
Usnesení číslo: 00701/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 
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k materiálu č. BJ1418 00545/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, Lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
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 inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 152/3, 
parc.č. 430/5, parc.č. 493, parc.č. 494/1, parc.č. 494/2, parc.č. 494/4, a parc.č. 495 v k.ú. 
Muglinov a na částech pozemků parc.č. 789, parc.č. 825, parc.č. 855/1, parc.č. 1940, parc.č. 
2030, parc.č. 2031, parc.č. 2055/8, parc.č. 2055/44 a parc.č. 2074/3 v k.ú. Hrušov a na části 
pozemku parc.č. 5980/1 v k,ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, Lávka na Kamenec” mezi vlastníkem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČO: 70994234  
 a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1850/55 v k.ú. Hrušov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodu 1) a 2)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní 
smlouvy na výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby: Org. 
3167 “Autobusový terminál Dubina - Interspar” 
  
Usnesení číslo: 00702/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon autorského 
 dozoru  a to po dobu realizace stavby Org. 3167 “Autobusový terminál Dubina Interspar” mezi 
příkazcem: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 
příkazníkem: SHB, akciová společnost, ul.  Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO:  25324365 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. U Zvonice”, poř.č. 
281/2014 
  
Usnesení číslo: 00703/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na rekonstrukci kanalizace a 
vodovodu na ul. U Zvonice, k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
návrhu s uchazečem: 

JANKOSTAV s.r.o. 
Sídlo: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 3.213.461,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace Na Pastvinách”, poř.č. 287/2014 
  
Usnesení číslo: 00704/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na opravu stávající kanalizace v 
rámci stavby „Oprava kanalizace Na Pastvinách“, k.ú. Proskovice, obec Ostrava dle přílohy č. 
1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. 
Sídlo: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice 
IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 649.473,83 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Organizace parkování vozidel u ZOO (TDS + BOZP)”, 
poř.č. 006/2015 
  
Usnesení číslo: 00705/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického
dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a následné 
aktualizace a to po dobu realizace stavby „Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava“ k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

JS Property, a.s. 
Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 142.800,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace 
ul. Nad Porubkou”, poř. č. 251/2014 
  
Usnesení číslo: 00706/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 00380/15 
k usnesení č. 00138/RM1418/5 
k usnesení č. 00031/RM1418/3 
k usnesení č. 0023/ZM1418/2 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 tohoto 
materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a 
rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou” v k.ú. Svinov, 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. 4: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, Radvanice 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 5.887.610,88 Kč bez DPH 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a rozšíření 
kanalizace ul. Nad Porubkou” v rozsahu 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: 04.03.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Sanace stávajících kanalizačních šachet ul. 
Krmelínská, k.ú. Nová Bělá”, poř. č. 14/2015 
  
Usnesení číslo: 00707/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci 
stavby ”Rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet ulice Krmelínská, k.ú. Nová Bělá”, obec 
Ostrava a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Martin Horák 
Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava 
IČO: 74591657 

za cenu nejvýše přípustnou 2.593.900,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Čs. legií a 
Msgre Šrámka”, poř. č. 26/2015 
  
Usnesení číslo: 00708/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka”  v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Kanalizace Bartovice - Stoka B, B1 a B1.1 (PD+AD)”, 
poř. č. 286/2014 
  
Usnesení číslo: 00709/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o 
stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby včetně 
výkonu autorského dozoru pro akci “Kanalizace Bartovice - Stoka B, B1 a B1.1” v Ostravě-
Bartovicích, a to v rozsahu dle předloženého návrhu se společností: 

ATELIER 38 s.r.o. 
se sídlem: Husova 1431/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 890.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Městský stadion – výměna odvodňovacího žlabu”, 
poř. č. 18/2015 
  
Usnesení číslo: 00710/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení výměny 
odvodňovacího žlabu v rámci stavby “Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě -
Vítkovicích”, objekt SO 01 - Atletický stadion, v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, v rozsahu 
dle přílohy č. 1 předloženého návrhu, s dodavatelem: 

EKKL a.s. 
se sídlem: Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž 
IČO: 27752771 

za cenu nejvýše přípustnou 884.162,57 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 
centrum”, poř. č. 22/2015 
  
Usnesení číslo: 00711/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 
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k materiálu č. BJ1418 00547/15 
k usnesení č. 00602/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci projektu “Rozšíření 
výukového areálu Bělský les - výukové centrum” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v 
rozsahu dle předloženého návrhu, za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy 
zastupitelstvem města 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu  
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
4. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora                     
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
4. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu 
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náhradníci: 
1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora                           
2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu 

  
4) schvaluje 
  

účast zástupce Státního fondu životního prostředí ČR, jako pozorovatele (bez práva hlasu), na 
jednání hodnotící komise k veřejné zakázce “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 
centrum” 

  
5) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Rozšíření výukového areálu Bělský les 
- výukové centrum” v rozsahu přílohy č. 2 předloženého návrhu 

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum” v rozsahu dle přílohy č. 2 
předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
7) ukládá 
   

vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
8) zmocňuje 
  vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 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: 30.06.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “EKOTERMO IV”, poř.č. 239/2014 
  
Usnesení číslo: 00712/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00139/RM1418/5 
k usnesení č. 11225/RM1014/145 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení k veřejné zakázce na provedení stavebních úprav pro snížení energetické 
náročnosti objektů základní školy na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích, základní školy 
v Ostravě - Bartovicích a budovy Provaznická 1244/62 v Ostravě - Hrabůvce v rámci projektu 
EKOTERMO IV, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu, uchazeče, který předložil svou 
nabídku pod poř.č. 14: 

EUROprojekt build and technology s. r. o. 
se sídlem: Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 52/551, PSČ 70030 
IČO: 26843226 
a to ve všech částech veřejné zakázky (část 1., část 2. a část 3.) 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek v jednotlivých částech 
veřejné zakázky podle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnějších nabídek 
a uzavření smluv podle příloh č. 3., 4. a 5. předloženého materiálu na provedení stavebních 
úprav pro snížení energetické náročnosti objektů základní školy na ulici Trnkovecká v Ostravě 
- Radvanicích, základní školy v Ostravě - Bartovicích a budovy Provaznická 1244/62 v 
Ostravě - Hrabůvce v rámci projektu EKOTERMO IV s uchazeči, kteří podali svou nabídku: 

pro část 1. veřejné zakázky - Základní škola na ulici Trnkovecká 
poř.č. 12 - OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
se sídlem: Ostrava - Přívoz, Karolíny Světlé 958/11, PSČ 702 00 
IČO:64610225 
za cenu nejvýše přípustnou 8.420.146,54 Kč bez DPH; 

pro část 2. veřejné zakázky - Základní škola na ulici U Statku 
poř.č. 15 - JVAgro Morava s.r.o. 
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se sídlem: Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 2304, PSČ 756 61 
IČO:26826411 
za cenu nejvýše přípustnou 2.745.776,78 Kč bez DPH; 

pro část 3. veřejné zakázky - Objekt na ulici Provaznická 
poř.č. 10 - MILIMEX společnost s ručením omezeným 
se sídlem: Siemianowice Ślaskie, Olimpijska 7, 41-100, Polsko 
identifikační číslo: 271998882 
podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky 
Milimex s.r.o.- organizační složka 
se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 648/38, PSČ 709 00 
IČO: 29454379 
za cenu nejvýše přípustnou 4.090.444,44 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Náhradní výsadba v areálu FNsP Zábřeh”, poř. č. 
280/2014 
  
Usnesení číslo: 00713/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00334/RM1418/7 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku, náhradní 
výsadbu a následnou rozvojovou péči vysazených dřevin v areálu bývalé FNsP Zábřeh, obec 
Ostrava, z důvodů uvedených v předloženém návrhu, uchazeče, kteří předložili nabídku pod: 

poř. č. 2 
Ing. Lukáš Lampart 
se sídlem: Nad Dolinou 869, 739 34 Šenov 
IČO: 88286878 

poř. č. 7 
GRISPA s.r.o. 
se sídlem: Opavská 395/94, 794 01 Krnov 
IČO: 28661222 

poř. č. 8 
SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. 
se sídlem: Dolní Lištná 10, 739 61 Třinec 
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IČO: 27762688 

poř. č. 9 
SYNERGY SOULUTION s.r.o. 
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha-Žižkov 
IČO: 28622740 

poř. č. 11 
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. 
se sídlem: Jahodová 782/18, 72529 Ostrava-Petřkovice 
IČO: 26825261 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na dodávku, 
náhradní výsadbu a následnou rozvojovou péči vysazených dřevin v areálu bývalé FNsP 
Zábřeh, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 13: 

Údržba pozemků, a.s. 
se sídlem: Dělnická 883/46, 735 64 Havířov 
IČO: 28620968 

za cenu nejvýše přípustnou 993.712,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, 
poř. č. 010/2015 
  
Usnesení číslo: 00714/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00489/15 
k usnesení č. 00598/RM1418/11 
  
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 podpisů, na realizaci stavby “Výstavba 
vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK” v Ostravě - Zábřehu, v rozsahu dle předloženého 
návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem města 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 
 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Hana Hostašová - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   
 
členové:   
1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. plk. Ing. Vladimír Vlček - HZS MSK 
4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská  - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu  
  
náhradníci:   
1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 
2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
3. mjr. Ing. Viktor Mičan - HZS MSK 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
nákupu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Výstavba vrtulníkového hangáru v 
areálu HZS MSK”, v rozsahu dle předloženého návrhu 
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5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
6) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
7) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_VZ 19 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. 
ETAPA”, poř. č. 282/2014 
  
Usnesení číslo: 00715/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00515/15 
k usnesení č. 00333/RM1418/7 
  
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 „Rekonstrukce 
kanalizace ve Vítkovicích, oblast Jeremenko - III. ETAPA“ v rozsahu dle předloženého návrhu 
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a za podmínky schválení odůvodnění veřejné zakázky 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. Zdeněk Frait - 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. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s.  
5. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí  
    a sdruženého nákupu 

náhradníci: 
1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
3. Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. - člen ZM 
4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.  
5. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 
    a sdruženého nákupu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, poř. 
č. 282/2014, dle  ust. § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
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znění, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města  odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce 
kanalizace Jeremenko - III. ETAPA”, poř. č. 282/2014 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 04.03.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
6) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
7) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. nákupu 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_M 34 
Předchozí souhlas k prodeji nemovitostí v majetku města, svěřených 
městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00716/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, k nabytí 
nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
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Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
  

útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů  

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 17.03.2015
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 6 
Návrh odpovědi na dotaz občanského sdružení Efektivní veřejná 
doprava pro Havířov a okolí 
  
Usnesení číslo: 00717/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00434/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit text odpovědi na dotaz občanského sdružení Efektivní veřejná doprava pro Havířov a 
okolí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) ukládá 
   

náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 
předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení odpověď občanskému sdružení 
Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 7 
Návrh dodatku č. 18 ke smlouvě mandátní uzavřené mezi subjekty - 
statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00718/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní, uzavřené mezi subjekty -
statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 25/1266, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544, ze dne 21. 12. 1998, dle přílohy č. 1 předloženého 
návrhu 

  
 

RM_M 51 
Volba přísedících a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v 
Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00719/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 00574/15 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení 

1.  pana JXXXXXXXX OXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní Ing. IXXXX GXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  pana Ing. RXXXXXX BXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní Ing. OXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní Mgr. Bc. IXXXX ChXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní PhDr. JXXXXXX ChXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  pana MXXXXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní AXXX WXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní MXXXXXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  pana PXXXX PXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní ŠXXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, 
1.  paní Bc. JXXXXXX MXXXXXXXX, trvalý pobyt Rychvald (místo výkonu práce 

Ostrava) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) bere na vědomí 
  

oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě pana MXXXXX KXXXXX, 
trvalý pobyt Ostrava, a paní SXXXXXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, o vzdání se 
funkce přísedících zastupitelstvu města 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 04.03.2015
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “Oprava interiéru objektu Bronzová 13, Ostrava 
- chráněné bydlení”, poř.č. 008/2015 
  
Usnesení číslo: 00720/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120, § 6409 pol. 5901 ....... o 1 500 tis. Kč 
  
- zvyšují běžné výdaje          ORJ 136, § 3639 pol. 5171 ....... o 1 500 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Stavební úpravy – chráněné bydlení Bronzová“ na ulici Bronzová 1346/13, k.ú Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého návrhu s uchazečem: 

MeŠ - STAVBY s.r.o. 
Sídlo: Kirilovova 628, 739 21 Paskov 
IČO: 27833828 

za cenu nejvýše přípustnou 1.177.641,54 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Ostraha objektů Wattova”, poř. č. 13/2015 
  
Usnesení číslo: 00721/RM1418/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění fyzické ostrahy 
objektů a pozemků v areálu Wattova na Nádražní ul. 196 v Ostravě-Přívozu dle přílohy č. 1 
předloženého návrhu s uchazečem: 

Jan Tomický 
Sídlo: Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava - Výškovice 
IČO: 62273094 

za nejvýše přípustnou hodinovou sazbu: 110,- Kč bez DPH / 1 strážný 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava k usnesení rady města č. 00555/RM1418/11 ze dne 
10.2.2015 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00555/RM1418/11 
  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

doporučuje 

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města darovat 

pozemek parc. č. 384/2 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) Správné znění: 
  

doporučuje 

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města darovat 

pozemek parc. č. 382/4 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz 

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

  
 

  
 
 


