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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.05.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01325/RM1418/23 RM_M 0 Schválení programu 23. schůze rady města dne 

26.05.2015 

28 

01326/RM1418/23 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

01327/RM1418/23 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

45 

01328/RM1418/23 RM_M 52 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., 

do Curychu (Švýcarsko) ve dnech 28.4.2015 - 

1.5.2015 

42 

01329/RM1418/23 RM_M 53 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Čínské lidové republiky (Šanghaj, 

provincie Zhejiang a Jiangsu) ve dnech 20.-

27.4.2015 

42 

01330/RM1418/23 RM_M 54 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

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

4.5.2015 

42 

01331/RM1418/23 RM_M 3 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

01332/RM1418/23 RM_M 42 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc duben 2015 

25 

01333/RM1418/23 RM_M 43 Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské 

policie Ostrava 

25 

01334/RM1418/23 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Nákup kalhot”, poř. č. 

61/2015 

25 

01335/RM1418/23 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Nákup bund”, poř. č. 

59/2015 

25 

01336/RM1418/23 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky “Nákup obuvi”, poř. č. 

60/2015 

25 

01337/RM1418/23 RM_M 44 Smlouva č. 14203273 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí pro 

projekt (akci) “Zateplení objektu učebnový 

pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava” + 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

50 

01338/RM1418/23 RM_M 45 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady na projekt „Modernizace 

přírodovědných a technických učeben základních 

škol na území MOb Poruba“ 

50 

01339/RM1418/23 RM_M 91 Komunitně vedený místní rozvoj v malých 

městských obvodech Ostravy 

38 

01340/RM1418/23 RM_M 6 Ukončení projektu “Akční plán 2013 38 
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marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu 

turistické oblasti Ostravsko”, reg. č. 

CZ.1.10/2.2.00/17.01434 

01341/RM1418/23 RM_M 84 Změna bodu 5) usnesení rady města č. 

01013/RM1418/18 ze dne 14.4.2015 - veletrh 

Expo Real 2015 

38 

01342/RM1418/23 RM_M 90 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v 

mezinárodním projektu v rámci programu 

URBACT 

38 

01343/RM1418/23 RM_M 46 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

01344/RM1418/23 RM_M 47 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

28 

01345/RM1418/23 RM_M 102 Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 10.6.2015 

28 

01346/RM1418/23 RM_M 2 Organizační zajištění konference Ostravské 

ovzduší 2015 - schválení objednávky 

01 

01347/RM1418/23 RM_M 50 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 

města Ostravy na informačních plakátech 

01 

01348/RM1418/23 RM_M 56 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání konference Čtení dětem jako základ 

moudré výchovy v rodině 

01 

01349/RM1418/23 RM_M 57 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prezentace 

města Ostrava v rámci konference Shopexpo 

01 

01350/RM1418/23 RM_M 38 Schválení účetních závěrek příspěvkových 

organizací zřízených SMO 

07 

01351/RM1418/23 RM_M 40 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 07 

01352/RM1418/23 RM_M 41 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01353/RM1418/23 RM_M 31 Schválení účetní závěrky statutárního města 

Ostravy 

07 

01354/RM1418/23 RM_M 37 Zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - 

závěrečný účet 

07 

01355/RM1418/23 RM_M 39 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za první čtvrtletí roku 2015 

07 

01356/RM1418/23 RM_M 96 Žádost Ing. J.N., M.N. a Ing. H.N. o mimosoudní 

vyřešení sporu o určení vlastnického práva k 

pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

28 

01357/RM1418/23 RM_M 48 Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o 

navýšení schválených neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury 

60 

01358/RM1418/23 RM_M 100 Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace na slavnostní otevření po rekonstrukci 

42 

01359/RM1418/23 RM_M 60 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře 

při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra 

v Ostravě 

87 

01360/RM1418/23 RM_M 49 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na 

provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

p.o., z důvodu legislativní úpravy zařazování 

42 
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zaměstnanců do platových stupňů 

01361/RM1418/23 RM_M 89 Návrh na záměr města směnit věci nemovité a 

movité - v rámci projektu “Prodloužená ul. 

Ruská” 

08 

01362/RM1418/23 RM_M 13 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

01363/RM1418/23 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité 

věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

01364/RM1418/23 RM_M 15 Návrh na záměr města neprodat nebo prodat 

pozemek v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

01365/RM1418/23 RM_M 16 Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava 

08 

01366/RM1418/23 RM_M 17 Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na 

pozemku parc.č. 2474/57 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

08 

01367/RM1418/23 RM_M 18 Návrh na bezúplatný převod pozemků pod 

cyklostezkou v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 

08 

01368/RM1418/23 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o 

zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM) k pozemkům v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

01369/RM1418/23 RM_M 25 Návrh směnit pozemek v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec 

08 

01370/RM1418/23 RM_M 61 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

01371/RM1418/23 RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene s MSK 

08 

01372/RM1418/23 RM_M 63 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

SMO pro oprávněného MESA s.r.o. 

08 

01373/RM1418/23 RM_M 64 Návrh na záměr města neprodat, návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava 

a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

01374/RM1418/23 RM_M 65 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

01375/RM1418/23 RM_M 66 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

08 

01376/RM1418/23 RM_M 67 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému 

obvodu; návrh na záměr města neprodat část 

08 
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pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

01377/RM1418/23 RM_M 68 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Českobratrská, ul. Josefa Lady) 

08 

01378/RM1418/23 RM_M 69 Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

01379/RM1418/23 RM_M 70 Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout 

nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

01380/RM1418/23 RM_M 71 Návrh prodat spoluvlastnický podíl nemovité věci 

v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod 

Hostýnem 

08 

01381/RM1418/23 RM_M 72 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Koblov, obec 

Ostrava v rámci stavby “Kanalizace a ČOV 

Koblov” 

08 

01382/RM1418/23 RM_M 73 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby 

“Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad” 

08 

01383/RM1418/23 RM_M 74 Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava 

08 

01384/RM1418/23 RM_M 75 Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební 

družstvo v Ostravě, návrh nesměnit tyto pozemky 

08 

01385/RM1418/23 RM_M 76 Návrh na učinění souhlasného prohlášení o 

vlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice ve 

prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

08 

01386/RM1418/23 RM_M 77 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Návrh na 

záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

08 

01387/RM1418/23 RM_M 78 Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na 

pronájem bezbariérového bytu na ul. Horní 

3033/102,souhlas s podnájmem a uzavřením 

podnájemní smlouvy k bytu v domě na ul. Horní 

3030/96, Ostrava-Bělský Les 

08 

01388/RM1418/23 RM_M 79 CTP – administrativní objekt na Náměstí 

Republiky – další postup související s realizací 

výstavby 

08 

01389/RM1418/23 RM_M 80 Návrh na přijetí daru lávky přes řeku Ostravici v 

k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava od společnosti Ostravské výstavy, 

a.s. 

08 

01390/RM1418/23 RM_M 83 Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností 

Mobis Automotive System Czech s.r.o. ve 

08 
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“Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

01391/RM1418/23 RM_M 92 Souhlas s postoupením smluv 08 

01392/RM1418/23 RM_M 94 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy 

a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a návrh 

na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava v rámci akce 

“Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení 

stavby”; 

08 

01393/RM1418/23 RM_M 95 Návrh na uzavření dohod o skončení nájmů (k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava) a návrh na 

uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 

podnikání (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

01394/RM1418/23 RM_M 97 Návrh na souhlas s umístěním staveb na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

01395/RM1418/23 RM_M 99 Souhlas s přeložením zařízení veřejného osvětlení 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti v k.ú. Přívoz, obec Ostrava pro V-

PODLAHY, s.r.o. 

08 

01396/RM1418/23 RM_M 26 Návrh na schválení dodatku č. 2 ke zřizovací 

listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

08 

01397/RM1418/23 RM_M 1 Žádost právnické osoby o prominutí odvodů za 

porušení rozpočtové kázně 

86 

01398/RM1418/23 RM_M 4 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové 

organizaci 

86 

01399/RM1418/23 RM_M 7 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

na uspořádání akce AVON POCHOD OSTRAVA 

2015 - II. ročník 

86 

01400/RM1418/23 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí účelových dotací s právnickými 

osobami Nataša Laskovská, ev. č. 1724/2014/SVŠ 

a Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Ostrava, ev. č. 0137/2015/SVZV 

86 

01401/RM1418/23 RM_M 30 ”Školní jídelna zdravě a chutně” - ocenění 

finalistů celoměstské soutěže kuchařů - 

jednotlivců školních jídelen v mateřských a 

základních školách na území města 

86 

01402/RM1418/23 RM_M 32 Transformační záměry sociálních služeb 

poskytovaných organizací Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

86 

01403/RM1418/23 RM_M 36 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

86 
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Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

01404/RM1418/23 RM_M 51 Návrh Dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti školství 

86 

01405/RM1418/23 RM_M 82 Návrh na poskytnutí příspěvků a účelových dotací 

z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti 

sociální péče a školství 

86 

01406/RM1418/23 RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D. a Ing. Kamila Bednáře, náměstků 

primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve 

dnech 7.- 10.5.2015 

31 

01407/RM1418/23 RM_M 8 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

0228/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a návrh na 

poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě 

Domov Sluníčko,Ostrava- Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631832 

41 

01408/RM1418/23 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

0405/2015/SVZV o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů právnické osobě Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

41 

01409/RM1418/23 RM_M 98 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace ve výši 2 900 tis. Kč 

41 

01410/RM1418/23 RM_M 35 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory a 

Změna č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava 

- Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace” v rámci Operačního programu 

Životního prostředí 

90 

01411/RM1418/23 RM_M 58 Schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a 

Podmínkám poskytnutí dotace pro projekt 

“Multifunkční budova III, IV Vědecko-

technologického parku Ostrava” 

90 

01412/RM1418/23 RM_M 59 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko na změnu 

ukončení projektu “Prodloužená ul. Ruská” 

90 

01413/RM1418/23 RM_M 88 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 

spolufinancování projektu Cyklostezky Ostravice 

90 

01414/RM1418/23 RM_M 33 Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra 

Macha ve věci čipování psů 

33 

01415/RM1418/23 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 80 
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vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

01416/RM1418/23 RM_M 22 Provozní řád útulku pro psy v Ostravě - 

Třebovicích 

80 

01417/RM1418/23 RM_M 23 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - 

environmentální doprovodný program 

80 

01418/RM1418/23 RM_M 34 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy č. 1330/2013/OŽP 

80 

01419/RM1418/23 RM_M 85 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci 

GISMO č. 1966/2014/IT ze dne 20. 8. 2014, 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 

3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, IČO: 4519 

3673 a ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 

1588/2014/IT ze dne 23. 6. 2014, Dopravní 

podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 

4757 

83 

01420/RM1418/23 RM_VZ 2 Smlouva na dodávku programového vybavení a 

poskytování služeb technické podpory provozu a 

rozvoje informačního systému útulku pro psy 

83 

01421/RM1418/23 RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu a smlouvy o užívání silničního pozemku 

pro zvláštní užívání v souvislosti se stavbami 

odboru investičního, zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01422/RM1418/23 RM_M 11 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1986/2014/OI/LPO 

05 

01423/RM1418/23 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu na pozemcích Dopravního podniku Ostrava 

a.s. 

05 

01424/RM1418/23 RM_M 27 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy 

05 

01425/RM1418/23 RM_M 28 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1984/2014/OI/LPO ze dne 26.09.2014 ke stavbě 

“Odstranění výpusti Mastného” v k.ú. Slezská 

Ostrava 

05 

01426/RM1418/23 RM_M 81 Návrh smluv pro realizaci stavby “Cyklostezka 

Odra - Morava - Dunaj v MSK” 

05 

01427/RM1418/23 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projekt. 

dokumentace na akci “Rekonstrukce veřejného 

osvětlení (VO) se sítí NN ul.U Lesa”, ORG.4042, 

05 
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v městském obvodě Ostrava-Jih 

01428/RM1418/23 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové 

ochrany města - ul. U Hrůbků”, poř. č. 040/2015 

05 

01429/RM1418/23 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu ul. Repinova a Maroldova”, poř. č. 

070/2015 

05 

01430/RM1418/23 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast 

Mozartova, Březinova”, poř.č. 056/2015 

05 

01431/RM1418/23 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava-

Radvanice (TDS+BOZP)”, poř. č. 84/2015 

05 

01432/RM1418/23 RM_M 93 Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu 

nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

01433/RM1418/23 RM_M 87 Návrh na schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o 

přijímání platebních karet při placení zboží a 

služeb a výpůjčce platebního terminálu s 

příslušenstvím 

84 

01434/RM1418/23 RM_M 5 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 101 Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s., o 

poskytnutí investiční účelové dotace na oplocení 

areálu Miniuni u Slezskoostravského hradu 

42 

  RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 

0017/2015/OI/ZFUN na realizaci vícepráci na 

stavbě Org. 3174 „Komunikace, chodníky, 

parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír“ 

a navýšení ceny o 157 232,64 Kč bez DPH. 

05 

  
Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 86 Kompenzace za plnění tarifních závazků při 

zabezpečení přepravy účastníků hokejových 

utkání v rámci Mistrovství světa v ledním hokeji 

2015 

09 

  RM_M 55 Návrh komise pro otevřenou radnici a rozvoj 

samosprávy rady města na zveřejňování 

jmenovitého hlasování v případě 

nejednomyslného hlasování členů RMO 

01 
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RM_M 0 
Schválení programu 23. schůze rady města dne 26.05.2015 
  
Usnesení číslo: 01325/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 23. schůze rady města dne 26.05.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01326/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 
PSČ 702 00, IČ 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 

a.s. a členy představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh č. 2,3,4 
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předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Roman Kadlučka, Ph.D.,  

 předseda představenstva 

  
6) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s.  

schválit podnikatelský plán na rok 2015 obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

8) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. pro rok 2015  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s.   

schválit dodatky č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností EKOVA 

ELECTRIC a.s. a členy představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle příloh č. 6,7,8 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01327/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
45 
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v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem M. Kopeckého 675, 
Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 společnosti DK POKLAD, 

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

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednatelce společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Radana Zapletalová,  

 jednatelka společnosti 

  
4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2014 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2014, jejíž součástí je zpráva 

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

  

7) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. za rok 2014 dle důvodové zprávy 
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předloženého materiálu 

 
RM_M 52 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Curychu (Švýcarsko) ve dnech 
28.4.2015 - 1.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01328/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00953/RM1418/17 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele  Zoologické  zahrady, p.o.  do 

Curychu   (Švýcarsko)  ve dnech 28.4.-1.5.2015 

  

 
RM_M 53 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Čínské lidové republiky 
(Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu) ve dnech 20.-27.4.2015 
  
Usnesení číslo: 01329/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00790/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o. do Čínské lidové republiky (Šanghaj, provincie Zhejiang a Jiangsu) ve dnech 20.-

27.4.2015 

  

 
RM_M 54 
Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Německa (Altmark) ve dnech 
1.-4.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01330/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01085/RM1418/19 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zrušení  zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p.o., do Německa (Altmark) ve dnech 1.-4.5.2015 

  

 
RM_M 3 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01331/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Římskokatolické farnosti Ostrava, katedrály Božského Spasitele, nám. 

Msgre. Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava 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: 30.11.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 42 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2015 
  
Usnesení číslo: 01332/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 
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RM_M 43 
Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01333/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s 

pronajímatelem XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č.1  předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “Nákup kalhot”, poř. č. 61/2015 
  
Usnesení číslo: 01334/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluv v rozsahu dle příloh č.1 a 2 

předloženého návrhu 

 - na nákup kalhot ke kombinéze, letních kalhot a taktických letních kalhot pro strážníky 

Městské policie Ostrava s dodavatelem: 

Lukáš Choleva 

Sídlo: Alšova 575/12, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 71946357 

za cenu nejvýše přípustnou 510.080,-- Kč včetně DPH 

- na nákup zimních kalhot a taktických zimních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava s 

dodavatelem: 

Bartolini s.r.o. 

Sídlo: Veveří 39, 602 00 Brno 

IČO: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 329.920,-- Kč včetně DPH 
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RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Nákup bund”, poř. č. 59/2015 
  
Usnesení číslo: 01335/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup letních a zimních bund 

pro strážníky Městské policie Ostrava v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého návrhu s 

dodavatelem: 

Bartolini s.r.o. 

Sídlo: Veveří 39, 602 00 Brno 

IČO: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 455.900,-- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky “Nákup obuvi”, poř. č. 60/2015 
  
Usnesení číslo: 01336/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smluv v rozsahu dle příloh č.1 a 2 

předloženého návrhu 

 - na nákup polobotek pevných a polobotek letních prodyšných pro strážníky Městské policie 

Ostrava s dodavatelem: 

Prabos plus a.s. 

Sídlo: Komenského 9, 763 21 Slavičín 

IČO: 26272857 

za cenu nejvýše přípustnou 353.460,-- Kč včetně DPH 

- na nákup speciální kotníčkové obuvi a zimní obuvi pro strážníky Městské policie Ostrava s 

dodavatelem: 

TRIODON, spol. s r.o. 

Sídlo: 6. května 38, 763 16 Fryšták, IČO: 44003978 
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za cenu nejvýše přípustnou 466.540,-- Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 44 
Smlouva č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt (akci) “Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, 
Slezská Ostrava” + Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 01337/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9796/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi  

Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Slezská Ostrava na financování z 

Operačního programu Životní prostředí a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí 

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

(akci) “CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská 

Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele 

Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  

Praha 11, IČO: 00020729 na projekt (akci) “CZ.1.02/3.2.00/14.25233 Zateplení objektu 

učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava” viz příloha č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s tím, že předmět podpory projektu 

“Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava” 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 článku 

III., bod 5, písm. e) smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a čl. A písm. c) podmínek 

poskytnutí dotace v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory projektu “Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ 

Bohumínská, Slezská Ostrava” 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 
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dobu 5 let od ukončení realizace akce dle článku III., bod 5, písm. e) smlouvy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a čl. A písm. c) podmínek poskytnutí dotace v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.09.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 10.06.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 45 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
„Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na 
území MOb Poruba“ 
  
Usnesení číslo: 01338/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9020/RM1014/116 
k usnesení č. 00459/RM1418/10 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na financování projektu 

„Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“, 

registrační č. CZ.1.10/2.1.00/30.01668, z Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko, která má být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba, a 

poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 

2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami dle čl. IV, bodu 5.3 Smlouvy o 
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poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami dle čl. IV, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.09.2015 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 10.06.2015 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 91 
Komunitně vedený místní rozvoj v malých městských obvodech 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01339/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území malých městských 

obvodů Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a se zpracováním strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 
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RM_M 6 
Ukončení projektu “Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje 
cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko”, reg. č. 
CZ.1.10/2.2.00/17.01434 
  
Usnesení číslo: 01340/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9057/RM1014/117 
k usnesení č. 6744/RM1014/89 
k usnesení č. 10627/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Akční plán 2013 rozvoje cestovního 

ruchu turistické oblasti Ostravsko”, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/17.01434, spolufinancovaného v 

rámci Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu, a s 

konečným vyúčtováním projektu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zabezpečit udržitelnost projektu “Akční plán 2013 rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti 

Ostravsko”, tzn. zajistit udržitelnost projektu po dobu 5let od jeho ukončení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 84 
Změna bodu 5) usnesení rady města č. 01013/RM1418/18 ze dne 
14.4.2015 - veletrh Expo Real 2015 
  
Usnesení číslo: 01341/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01013/RM1418/18 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 5) svého usnesení č. 01013/RM1418/18 ze dne 14.4.2015 na znění: 

ukládá 
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Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje rozhodl o 

uzavření smlouvy o pronájmu výstavní plochy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí Expo Real 2015 v Mnichově konajícího se ve dnech 5. - 7. října 2015, formou 

vystavení objednávky s maximální výši plnění 1,6 mil. Kč bez DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 90 
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu v 
rámci programu URBACT 
  
Usnesení číslo: 01342/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 01705/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

roli partnera projektu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu v rámci programu 

URBACT v roli partnera projektu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 46 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 01343/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01648/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit ze 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení ke 

schválení na 6. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 47 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 01344/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01703/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 102 
Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 10.6.2015 
  
Usnesení číslo: 01345/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu  

10. června 2015    od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 2 
Organizační zajištění konference Ostravské ovzduší 2015 - schválení 
objednávky 
  
Usnesení číslo: 01346/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na organizační zajištění konference Ostravské ovzduší 2015 v hotelu 

Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30   Ostrava - Zábřeh, IČO47116757 v 

rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 
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vedoucího odboru kancelář primátora 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu  1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 12.10.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 50 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy na 
informačních plakátech 
  
Usnesení číslo: 01347/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro firmu Petr Baudyš - UNISOFT, Bílé 

Poličany 78, 544 52  Bílé Poličany, IČ: 60907975, za účelem uveřejnění na informačních 

plakátech s informacemi o kultuře, sportu a firmách ve městě Ostravě a přilehlém okolí 

  

 
RM_M 56 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání 
konference Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 
  
Usnesení číslo: 01348/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodlo 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši  

50 tis. Kč společnosti Celé Česko čte dětem, o.p.s., Janáčkova 1426/10, 702 00   Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 27767612, na pořádání konference Čtení dětem jako základ moudré 

výchovy v rodině 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 50 tis. Kč 
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- zvýší se neinvestiční transfery na § 3115, pol. 5221, ORJ 221 o 50 tis. Kč 

  

3) rozhodlo 

  
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, IČO 00845451 a společností Celé Česko čte dětem o.p.s., Janáčkova 

1426/10, 702 00   Ostrava, IČO 27767612 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prezentace města Ostrava v 
rámci konference Shopexpo 
  
Usnesení číslo: 01349/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění prezentace statutárního města Ostravy v rámci konference 

Shopexpo mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČ 00845451 

a společností NetDirect, Varenská 2723/51, 702 00   Ostrava - Moravská Ostrava, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO 
  
Usnesení číslo: 01350/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za účetní období od 1.1.2014 do 
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31.12.2014 dle příloh č. 1-23 předloženého materiálu 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a příděl ze zlepšených výsledků 

hospodaření do rezervních fondů a fondu odměn, případně ke krytí ztráty minulých let (příloha 

č. 26 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 40 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01351/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01567/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 334 tis.Kč 

- neinvestiční transfery PO na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 334 tis.Kč 

                                                 § 3741, pol. 5331, ORJ 190, org. 4270 o 1 000 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3741, pol. 5901, ORJ 190, org. 4270 o 1 000 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení 

a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětské centrum Domeček   o  334 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 1 000 tis.Kč 

b) rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01352/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 573 tis.Kč (A.1.) 

- nedaňové příjmy 

(C.1.) na ORJ 100, § 2219, pol. 2111 o 300 tis.Kč 

                               § 2229, pol. 2212 o 350 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 2322 o 175 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 573 tis.Kč (A.1.) 

(C.1.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 300 tis.Kč 

                                                             ÚZ 8113 o 2 400 tis.Kč   

(C.2.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5164 o 286 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 79 tis.Kč   
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na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 300 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5139, ÚZ 1014, org. 4271 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5132, ÚZ 1014, org. 4271 o 1 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 1014, pol. 5024, org. 4271 o 108 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5021 o 34 tis.Kč 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 230, org. 7085 o 3 048 tis.Kč 

- převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 8 tis.Kč 

na § 1014, pol. 5343, ORJ 120 o 8 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 100, § 2219, pol. 6122 o 1 070 tis.Kč 

                               § 3633, pol. 6122 o 80 tis.Kč 

na § 2141, pol. 6129, ORJ 300 o 355 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e  financování na pol. 8115, ÚZ 1014, ORJ 120 o 8 tis.Kč (C.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5169 o 545 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5169 o 80 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300 o 720 tis.Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5172 o 300 tis.Kč (C.3.) 

na ORJ 135, § 1014, pol. 5011, org. 4271 o 108 tis.Kč 

                     § 6171, pol. 5169 o 34 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 100, § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113 o 2 400 tis.Kč  (C.1.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 7085 o 1 524 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 1 524 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 519 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 519 tis.Kč 

             

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/113  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) souhlasí 

  
s přijetím dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou organizaci Dětské 

centrum Domeček v maximální výši 4 mil.Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s 

umísťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního  města Ostravy do lůžkové péče 

v Dětském centru Domeček v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

  

 
RM_M 31 
Schválení účetní závěrky statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01353/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01594/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 

31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č. 1-5 předloženého 

materiálu 

b) schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2014 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 

c) vzít na vědomí schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1.1.2014 

do 31.12.2014 

d) schválit účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k 

rozvahovému dni 31.12.2014 za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle přílohy č. 6-10 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet 
  
Usnesení číslo: 01354/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01590/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 

a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 - závěrečný účet” včetně 

tabulkových příloh 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 

12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

c) převody z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace 

Domov Magnolie na realizaci pokládky lina na chodbách celého objektu domova 

  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat 

a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2015 příspěvkové 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši Kč 396 505,50 na projekt Vánoční turné do Čínské 

lidové republiky  

- Dům dětí a mládeže ve výši Kč 379 000,-- na opravu obložení stěn a  vestavěných skříní 

tělocvičny na středisku v Ostravě-Plesné 

- SVČ Moravská Ostrava ve výši Kč 11 276,-- na opravu havarijního stavu střechy objektu 

táborové základny Spálov 

- SVČ Moravská Ostrava ve výši Kč 827 000,-- na opravu havarijního stavu střechy a svodů 

křídla C objektu na ul. Ostrčilova 

b) informaci o majetku města 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy na ORJ 120 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98187 o 7 864 tis.Kč 

                                   ÚZ 98348 o 4 659 tis.Kč 

na § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 36 o 4 tis.Kč 

                                                   org. 37 o 11 tis.Kč 

                                                   org. 38 o 750 tis.Kč 

                                                   org. 41 o 125 tis.Kč  

                                                   org. 4212 o 54 tis.Kč 

                                                   org. 4214 o 23 tis.Kč  

                                                   org. 82 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 83 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 4241 o 22 tis.Kč 

                                                   org. 4245 o 50 tis.Kč 

na § 3311, pol. 2229, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4234 o 60 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 7 618 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 15 o 6 tis.Kč 

                                                   org. 22 o 985 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- ostatní převody z vlastních fondů 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 265 tis.Kč 

                                                   ORJ 120 o 176 tis.Kč            

- běžné výdaje na  

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 265 tis.Kč 

                                   ORJ 272 o 176 tis.Kč  

na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14018 o 6 tis.Kč 

                                   ORJ 120, ÚZ 14013 o 350 tis.Kč  

                  pol. 5364, ORJ 120  o 1 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 992 tis.Kč 

                  pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o 7 116 tis.Kč 

- neinvestiční transfery na ORJ 120 

na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 109 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 31 tis.Kč 

                                                   org. 39 o 68 tis.Kč 

                                                   org. 40 o 196 tis.Kč 

                                                   org. 43 o 112 tis.Kč 

                                                   org. 4234 o 122 tis.Kč 

                                                   org. 4240 o 28 tis.Kč 

                                                   org. 4215 o 33 tis.Kč 

                                                   org. 4251 o 18 tis.Kč 

                                                   org. 4254 o 52 tis.Kč 

                                                   org. 81 o 1 tis.Kč 

                                                   org. 84 o 4 tis.Kč 

                                                   org. 4270 o 109 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje  na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 2 o 1 877 tis.Kč 

                                                   org. 3 o 56 tis.Kč 

                                                   org. 4 o 6 128 tis.Kč 

                                                   org. 5 o 9 015 tis.Kč 

                                                   org. 6 o 41 tis.Kč 

                                                   org. 7 o 736 tis.Kč 

                                                   org. 8 o 26 tis.Kč 

                                                   org. 9 o 69 tis.Kč 

                                                   org. 10 o 846 tis.Kč 

                                                   org. 11 o 27 tis.Kč 

                                                   org. 12 o 29 tis.Kč 

                                                   org. 13 o 52 tis.Kč 

                                                   org. 14 o 11 tis.Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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                                                   org. 16 o 44 tis.Kč 

                                                   org. 17 o 64 tis.Kč 

                                                   org. 18 o 34 tis.Kč 

                                                   org. 19 o 114 tis.Kč 

                                                   org. 20 o 57 tis.Kč 

                                                   org. 21 o 364 tis.Kč 

                                                   org. 23 o 22 tis.Kč 

                                                   org. 24 o 21 tis.Kč  

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 605 o 1 383 tis.Kč 

                              ÚZ 8113, ORJ 120, org. 519 o 517 tis.Kč  

                              ÚZ 92, ORJ 120, org. 519 o 1 531 tis.Kč 

                              ÚZ 95, ORJ 120, org. 612 o 1 250 tis.Kč 

- výdaje z FV minulýdch let mezi krajem a obcemi 

na § 6402, pol. 5366, ÚZ 341, ORJ 120 o 60 tis.Kč 

z v y š u j e 

- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 6 466 tis.Kč 

                                                           o 7 835 tis.Kč 

                           pol. 8115, ÚZ 8113 o 9 016 tis.Kč    

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 693 tis.Kč 

- účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 5901, ORJ 120 o 7 835 tis.Kč 

s n i ž u j e  financování na ORJ 120, pol. 8115 o 1 300 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402  celkem o 991 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 991 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 celkem o 19 633 tis.Kč 

- sníží financování na pol. 8115 celkem o 19 633 tis.Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 34/113  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8113, org. 605 o 1 383 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na výkup pouzemku (rozšíření hřbitova Svinov) 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 8113 o 1 383 tis.Kč 

Městský obvod Martinov 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol.4137, ÚZ 92, org. 519 o 1 531 tis.Kč 

                                   ÚZ 8113, org. 519 o 517 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu dešťové kanalizace Na Svobodě I. až III. etapa 

na § 23xx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 531 tis.Kč 

                                  ÚZ 8113 o 517 tis.Kč 

Městský obvod Lhotka 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 612 o 1 250 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Komunikace na ul. Nad Lomem” 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 1 250 tis.Kč 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 4)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 
2015 
  
Usnesení číslo: 01355/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01599/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o hospodaření SMO za I. čtvrtletí roku 2015 

  

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 96 
Žádost Ing. J.N., M.N. a Ing. H.N. o mimosoudní vyřešení sporu o určení 
vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 01356/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01639/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, o mimosoudní 

vyřešení sporu o určení vlastnického práva k pozemkům p.č.st. 1671 a p.p.č. 574/22 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

nevyhovět žádosti  XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, o mimosoudní 

vyřešení sporu o určení vlastnického práva k pozemkům p.č.st. 1671 a p.p.č. 574/22 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 
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informoval  XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX o přijatém usnesení 

uvedeném v bodě 2) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 48 
Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o navýšení schválených 
neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01357/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 01674/15 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 0208/ZM1418/4 
k usnesení č. 00540/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury žadateli Iloně Kučerové, 

datum narození 19. 4. 1959,  bydliště Václavská 1143/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, na 

realizaci projektu “Pavel Helebrand Jesličky sv. Františka” ve výši 120 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace mezi statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace uvedeném v tomto bodě 

1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté Divadlu loutek Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČO: 00533874, na realizaci projektu „Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse“ o 

300 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1374/2015/KSV uzavřené mezi statutárním 
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městem Ostravou a Divadlem loutek Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Dream Factory Ostrava 

se sídlem Kvapilova 2054/0, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 22710701, na realizaci projektu 

„Dream Factory Ostrava 2015“ o 140 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1175/2015/KSV 

uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Dream Factory Ostrava dle přílohy č. 7 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Ostravské centrum nové 

hudby se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 70631531, na 

realizaci projektu „Ostravské dny 2015 – Institut a Festival nové hudby“ o 800 tis. Kč a 

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1157/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostravou 

a Ostravským centrem nové hudby dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

s úpravou 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103                           o  1 360 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101                           o  140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                           o  800 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101                           o  120 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4240           o 300 tis. Kč 

  

6) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 300 tis. Kč 

  

  

7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 

10.06.2015 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
8) schvaluje 

  
 rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103 o 2 640 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                o 2 640 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 100 
Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na slavnostní otevření po 
rekonstrukci 
  
Usnesení číslo: 01358/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 75 tis. Kč  obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145, na slavnostní otevření po rekonstrukci dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

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

dne 10.06.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 60 
Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a 
provozu atletického centra v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01359/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1865/ZM1014/26 
k usnesení č. 7481/RM1014/100 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 1)  usnesení zastupitelstva města č. 1865/ZM1014/26 ze dne 26. 06. 2013 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a 

provozu atletického centra v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
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předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne  

10. 06. 2015. 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 49 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p.o., z důvodu legislativní úpravy 
zařazování zaměstnanců do platových stupňů 
  
Usnesení číslo: 01360/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 01646/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 

00100528, o 896 tis. Kč z důvodu legislativní úpravy zařazování zaměstnanců do platových 

stupňů 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, org. 4234           o 896 tis. Kč 

- snižují 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901                            o 800 tis. Kč 

- zvyšují 

nedaňové příjmy na ORJ 160 

na § 3311, pol. 2229, org. 4234           o  60 tis. Kč 

na § 3315, pol. 2229                            o  36 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2015 
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 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, Čs. legií 148/14, 701 04 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528,   o 896 tis. Kč 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 navýšení 

neinvestičního příspěvku na provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 

organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  

o 896 tis. Kč z důvodu legislativní úpravy zařazování zaměstnanců do platových stupňů 

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dle bodů 4) a 5) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 10.06.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 89 
Návrh na záměr města směnit věci nemovité a movité - v rámci projektu 
“Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 01361/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01682/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit: 

a) Stavbu SO 105 - parkoviště pro autobusy, včetně sorpční vpusti a dešťové kanalizace, vše 
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umístěné na částech pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to: 

- část pozemku 1051/16, o výměře 12 m2, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 

1051/156 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/25, o výměře 528 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/153 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/100, o výměře 810 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/152 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

- část pozemku parc.č. 1051/26, o výměře 26 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1051/26 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015 

vše dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

b) Stavbu SO 505 - STL plynovod DN 80, umístěnou na částech pozemků ve vlastnictví 

VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE HTB, a.s., a to: 

- část parc.č. 1051/99 

- část parc.č. 1051/102 

- část parc.č. 1071/103 

- část parc.č. 1051/130 

vše dle geometrického plánu č. 2187-4113063/2014 ze dne 16.5.2014, který je přílohou č. 2/2 

předloženého materiálu 

vše k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

za 

pozemky ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to: 

- p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- parc.č. 1234/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 187/28, o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015, k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

vše za podmínky, že statutární město Ostrava nabyde stavby SO 105 a 505 do majetkové 

evidence 

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

  

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a 1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01362/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 534/12 - orná půda, 

parc. č. 699 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 1015 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1021/1 - trvalý travní porost, 

parc. č. 1022/4 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1078/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 1078/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 1106/17- orná půda, 

parc. č. 1156/1 - trvalý travní porost, 

parc. č. 1177/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1189/4 - orná půda, 

parc. č. 2084/1 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2087/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2129/6 - orná půda, 

parc. č. 2143/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 2143/7 - ostatní plocha, neplodná půda, 

v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 
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Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov  

IČO 00494356 

  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy a v 
k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité 
věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01363/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01558/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 268 

- pozemek parc.č. 269 

- pozemek parc.č. 270 

- pozemek parc.č. 271 

- pozemek parc.č. 273 

- pozemek parc.č. 350 

  

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek  p.p.č. 485/9 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 45/113  

Ostrava, a to: 

-  pozemek parc.č. 2917/4 

-  část pozemku parc.č. 2917/8 o výměře 3100 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

5/1 předloženého materiálu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu Stará Bělá 

za 

- pozemek parc. č. 3675 

ve vlastnictví Lukáše Tvrzníka, Jugoslávská 2805/12, Zábřeh, 700 30 

  

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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města neprodat nebo prodat pozemek v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01364/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01663/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru neprodat: 

- část pozemku parc.č. 687/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, svěřeno městskému obvodu Hrabová, která je dle geometrického plánu č. 2747-

21/2015 ze dne 16.4.2015 označena jako pozemek parc.č. 687/20 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 16 
Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01365/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01689/15 
k usnesení č. 0215/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 306/3 nově označena jako pozemek p.p.č. 306/71 o výměře 203 m
2
, dle 

geometrického plánu č. 2471-63/2014 ze dne 21.10.2014 

kupující: XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 

bydliště: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXXXXX za cenu obvyklou ve výši 190.000,- Kč s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu 

Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč 

a rozhodnout uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/57 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01366/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01687/15 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nevyužít předkupní právo ke stavbě s č.e. 414, stavba pro rodinnou rekreaci na 

pozemku parc.č. 2474/57 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v k.ú. 
Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01367/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01717/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o bezúplatném nabytí částí pozemků: 

- parc.č. 434/7 o výměře 130 m2 

- parc.č. 828/45 o výměře 6 m2 

- parc.č. 796/8 o výměře 12 m2 

- parc.č. 797/39 o výměře 417 m2 

- parc.č. 807/50 o výměře 303 m2 

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2, do vlastnictví statutárního města 

Ostravy, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, dle návrhu geometrických plánů, které jsou 

přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k pozemkům v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01368/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01655/15 
k usnesení č. 2310/ZM1014/30 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a 

o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/7602/2015-HMSO, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu, k níže uvedeným nemovitým věcem, a to: 

- k pozemku parc. č. 1593/4 

- k pozemku parc. č. 1593/13 

oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh směnit pozemek v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 01369/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01656/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout směnit: 

-  část pozemku parc. č. 2003/2 o výměře 59 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Pustkovec, která je dle  geometrického 

plánu č. 5560-102/2013 ze dne 24.9.2013,označena jako pozemek parc. č. 2003/47 

za 

- pozemek parc. č. 4424/5 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava ve vlastnictví Bc. XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXX XXX XXX XX 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu; podle této smlouvy uhradí 

Bc. XXXXXXXX XXXXXXXXXX městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé předmětů směny ve 

výši 21.440,- Kč. 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 61 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01370/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) 

s umístěním stavby - “Oprava povrchu místní komunikace Ve Stromoví v  Ostravě-Hrabové” 

na části pozemku parc. č. 615/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabová, obec 
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Ostrava 

o celkové výměře 740 m2, dle katastrální situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová 

pro územní a stavební řízení 

  

b) 

s umístěním stavby - “Rekonstrukce zahrad MŠ U Dvoru a KMŠ v Mariánských Horách”  na  

pozemku p.p.č. 140/39 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 62 
Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene s MSK 
  
Usnesení číslo: 01371/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01669/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku: 

parc. č. 3078/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
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se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČ 00095711, 

s uvedeným vlastníkem pozemku, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 

neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši, 

což je podmíněno závazky budoucího oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 

předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 

umístěním 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 63 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného MESA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01372/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1147/1 - orná půda, 

parc.č. 1147/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1147/19 - orná půda 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s oprávněným: 
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MESA s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00 

IČO  293 93 531 

za účelem zřízení a provozování podzemní elektrické přípojky 2x NN  v částech pozemků 

parc.č. 1147/1, parc.č. 1147/15 a parc.č. 1147/19 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, v  rozsahu 

daném geometrickým plánem č. 1866-13/2015 ze dne 2.3.2015, na dobu časově neomezenou, 

za jednorázovou úplatu v celkové výši 101.640,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 64 
Návrh na záměr města neprodat, návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01373/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01582/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2169 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2170/1 

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

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 4016/2 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3216/2 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/10 o výměře 81 m2 

- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/11 o výměře 18 m2 

oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice (dle 

geometrického plánu č. 2053-47/2014 ze dne 06.09.2014, který je přílohou č. 2/3) 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města, 

aby si vyhradilo rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

svěřených Městskému obvodu Radvanice a Bartovice, uvedených v bodě 3)  tohoto usnesení v 

souladu s čl. 7 odst. (3) písm.b) obecně závazné vyhlášky č.14/2013, Statutu města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňků 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 65 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01374/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01601/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města  

rozhodnout  o záměru města darovat níže uvedené nemovité věci, v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice,  a to: 

- pozemek p.p.č. 553/52 

- pozemek p.p.č. 1555/1 

- část pozemku p.p.č. 553/65, ost. plocha, sport. a rekr. plocha o výměře 2516 m2 v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, která byla zaměřena  geometrickými plány č. 1929-46/2014 ze dne 

26.11.2014  a č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015  a je označena jako pozemek p.p.č. 553/65, 

ost. plocha, sport. a rekr. plocha  

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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 66 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, 
obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 01375/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01686/15 
k usnesení č. 1146/ZM1014/17 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to 

pozemky: 

- parc.č. 1174/6 

- parc.č. 1698/14 

- parc.č. 1698/15 

- parc.č. 1698/17 

- parc.č. 1701/4 

- parc.č. 1701/6 

- parc.č. 1701/9 

- parc.č. 1701/11 
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- parc.č. 1701/12 

- parc.č. 1705/6 

- parc.č. 1709/49 

- parc.č. 1709/50 

- parc.č. 1715/34 

- parc.č. 1715/35 

- parc.č. 1717/2 

- parc.č. 1717/4 

- parc.č. 1717/5 

- parc.č. 1717/9 

- parc.č. 1717/10 

- parc.č. 1717/11 

- parc.č. 1717/12 

- parc.č. 1717/13 

- parc.č. 1717/15 

- parc.č. 1717/16 

- parc.č. 1719/7 

- parc.č. 1719/8 

- parc.č. 1719/9 

- parc.č. 1719/10 

- parc.č. 1719/11 

- parc.č. 1719/37 

- parc.č. 1719/38 

- parc.č. 1719/39 

- parc.č. 1720/2 

- parc.č. 1722/3 

- parc.č. 1753/65 

- parc.č. 1760/2 

- parc.č. 1760/3 

- parc.č. 2130/27 

- parc.č. 2130/29 

- parc.č. 2130/30 

- parc.č. 2137/2 

- parc.č. 2137/7 

- parc.č. 2137/15 

- parc.č. 2137/19 

- parc.č. 2137/20 

- parc.č. 2137/21 

- parc.č. 2137/24 

- parc.č. 2137/25 

- parc.č. 2137/26 

- parc.č. 2137/28 

- parc.č. 2137/29 

- parc.č. 2137/31 

- parc.č. 2137/36 

- parc.č. 2137/39 

- parc.č. 2137/40 

- parc.č. 2137/42 
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- parc.č. 2522/1 

- parc.č. 2522/2 

- parc.č. 2522/3 

- parc.č. 2522/4 

- parc.č. 2522/5 

- parc.č. 2522/6 

- parc.č. 2522/7 

- parc.č. 2522/8 

- parc.č. 2522/10 

- parc.č. 2522/11 

- parc.č. 2522/12 

- parc.č. 2522/13 

- parc.č. 2522/14 

- parc.č. 2523/1 

- parc.č. 2523/2 

- parc.č. 2523/3 

- parc.č. 2523/5 

- parc.č. 2523/6 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 67 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu; návrh na záměr města neprodat část 
pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01376/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01670/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 2801/165 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
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svěřeno městskému obvodu Poruba 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 1244/21 o výměře 45 m2 v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 2/4 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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 68 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Českobratrská, ul. Josefa Lady) 
  
Usnesení číslo: 01377/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01684/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 672/2 

pozemek parc. č. 672/3 

pozemek parc. č. 672/4 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 1013/81 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

  

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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 69 
Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01378/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01673/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že nemá záměr prodat pozemek p. p. č. 472 - lesní pozemek v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 70 
Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01379/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01584/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a 

to: 

- pozemek parc.č. 253/6 

- část pozemku parc.č 230/4, o výměře cca 350 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

- pozemek parc.č. 253/6 

- část pozemku parc.č 230/4, o výměře cca 350 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu 

za podmínky, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 253/6 a část pozemku parc.č 

230/4, o výměře cca 350 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 71 
Návrh prodat spoluvlastnický podíl nemovité věci v k.ú. Bystřice pod 
Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem 
  
Usnesení číslo: 01380/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01685/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku p.p.č. 1691/6, k.ú. Bystřice pod 

Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X XXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 

za cenu obvyklou 790,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 72 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Koblov, obec Ostrava v rámci stavby 
“Kanalizace a ČOV Koblov” 
  
Usnesení číslo: 01381/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01603/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout koupit pozemky do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:  

- parc. č. 1988/2 

- parc. č. 1988/3 

oba v k. ú. Koblov, obec Ostrava 

ve vlastnictví  XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, Ostrava za cenu obvyklou v celkové výši 124.350,-Kč, 

z toho za pozemek: 

- parc. č. 1988/2 částku ve výši 74.340,-Kč 

- parc. č. 1988/3 částku ve výši 50.010,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 73 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v 
rámci stavby “Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad” 
  
Usnesení číslo: 01382/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01602/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- část stávajícího pozemku parc. č.  3241 o výměře 417 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 

07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3241/2, trvalý travní porost v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava včetně součástí (porosty) 

a     

- část  stávajícího pozemku parc. č. 3250 o výměře 18 m2,  v k. ú. Slezská Ostrava, obec 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 

07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3250/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně příslušenství (zpevněná plocha), 

oba ve vlastnictví ORGREZ, a.s., se sídlem Hudcova 321/76, Medlánky, 657 97, Brno, IČO: 

46900829 

oba pozemky včetně součástí (porosty) a příslušenství (zpevněná plocha) za cenu obvyklou  v 

celkové výši 150.802,-Kč , z toho za: 

- pozemek parc. č. 3241/2 vč. součástí za kupní cenu ve výši 142.602,-Kč 

- pozemek parc. č.3250/2 za kupní cenu ve výši  7.200,-Kč 

- zpevněná plocha na pozemku 3250/2 - za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 74 
Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01383/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01595/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit tyto spoluvlastnické podíly: 

- od JXXXXXX ChXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 285.500,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 459.500,-Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- od MXXXXX MXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX Xstrava   

spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 190.333,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 306.333,-Kč 

- od OlXXXXXX MXXXXX, rok nar. XXXX, bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

spoluvlastnický  podíl o velikosti ideální 1/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 95.167,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 153.167,-Kč 

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu, a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, vše 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 statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky parc.č. 744/1 a parc.č 3973, vše 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 statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 75 
Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, 
návrh nesměnit tyto pozemky 
  
Usnesení číslo: 01384/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01693/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o směně pozemků 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 statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za 

pozemek parc.č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1275 m2 (pod autobusovou 

točnou) 

ve vlastnictví BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 

2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 00032352 

a o uzavření směnné smlouvy  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, podle které statutární 

město Ostrava uhradí BUDOUCNOSTI, spotřebnímu družstvu v Ostravě rozdíl v ceně 

předmětů směny ve výši 775.350,-Kč 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k částem pozemků parc. č. 2350, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 382 m2, parc. č. 2367/1, ostatní plocha, ostatní 

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, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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462 m2, který vznikne sloučením dílu a odděleného z pozemku parc. č. 2350 a dílu b 

odděleného z pozemku parc. č. 2367/1 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

  

s budoucím vlastníkem: 

BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 

se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO 000 32 352, 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace DN 200 v pozemku parc. č. 2350/2 v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 76 
Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví nemovitých věcí 
v k.ú. Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 01385/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01672/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 

uznat vlastnické právo ke spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech: 

-   id. 19/24 pozemku p.č. 433/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 

217, bydlení 

-   id. 19/24 pozemku p.č. 433/4, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 

973, bydlení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 -  id. 19/24 pozemku p.č. 432, zahrada 

 -  id. 19/24 pozemku p.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

  - id. 19/24 pozemku p.č. 433/3, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 

972, byt. dům 

  - id. 19/24 pozemku p.č. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: 

Vítkovice, č.p. 2969, adminis., LV 124 

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 

69797111 

a učinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 77 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Petřkovice u 
Ostravy, obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01386/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

1958/12, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 13,50 m2 v 

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Údolní), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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306/1, ovocný sad o výměře 55 m2 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Před Lanovkou), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 78 
Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 
bezbariérového bytu na ul. Horní 3033/102,souhlas s podnájmem a 
uzavřením podnájemní smlouvy k bytu v domě na ul. Horní 3030/96, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01387/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě 

evid.č.XXXXXXXXXXXXX ze dne 05.12.2007, ve znění dodatků č. 1-4, na pronájem  

bezbariérového bytu č. XX, ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, 

jímž se prodlužuje doba nájmu, a to do 31.12.2017, 

dle přílohy č. 7  předloženého materiálu  

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu čXXX, ve 2.NP domu č.p. 3030, ul. 

Horní č.o. 96, Ostrava-Bělský Les, který je součástí  pozemku parc.č. 332, zastavěná plocha a 

nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

mezi nájemci  XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXX 

XX, Ostrava-Dubina, a podnájemkyní XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXX Ostrava-Bělský Les, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 79 
CTP – administrativní objekt na Náměstí Republiky – další postup 
související s realizací výstavby 
  
Usnesení číslo: 01388/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01692/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

neuplatnit za společností CTP Invest VII, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park 

D1 1571, PSČ 39601, IČO 280 85 990 smluvní pokutu ve výši 19,800.000,- Kč dle Smlouvy o 

úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky ze dne 8.6.2011, ev.č. 1808/2011/MJ uzavřené 

mezi výše uvedenou společností a CTP Invest, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade 

Park D1 1571, PSČ 39601, IČO 261 66 453 a statutárním městem Ostrava 

s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 80 
Návrh na přijetí daru lávky přes řeku Ostravici v k.ú. Slezská Ostrava a 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Ostravské výstavy, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 01389/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01706/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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na dar lávky přes řeku Ostravici umístěné na pozemcích, a to: 

- parc.č. 3652 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

- parc.č. 4238/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 4238/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- parc.č. 5980/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

- parc.č. 74 - ostatní plocha, neplodná půda, 

- parc.č. 1212/1, ostatní plocha, dráha, 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s dárcem 

Ostravské výstavy, a.s. 

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 253 99 471  

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 83 
Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností Mobis Automotive 
System Czech s.r.o. ve “Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov” 
v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01390/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01688/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o   uzavření kupní smlouvy se společností Mobis  Automotive System Czech s.r.o., 

se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČ:03758397, jejímž předmětem jsou pozemky v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov: 

p.p.č. 802/55 - orná půda                          
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p.p.č. 1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p.p.č. 1290/7 - orná půda 

p.p.č.  1332/13 - trvalý travní porost 

dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu, 

s odůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedeným v důvodové zprávě předloženého 

materiálu, 

za splnění podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.2. bodu 7.2.3. Investiční smlouvy, která je 

přílohou č. 4 předloženého materiálu 

a za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 92 
Souhlas s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 01391/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01720/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k postoupení 

nájemní smlouvy ev. č. 0884/2003/KaB ze dne 12.6.2003 v rozsahu uvedeném v “Dohodě o 

postoupení smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o postoupení nájemní smlouvy” ze dne 

28.2.2015, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne dát souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

2) souhlasí 

  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 

smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č. 0548/2003/MJ ze dne 8.4.2003 v rozsahu 

uvedeném v “Dohodě o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě 
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nájemní a o postoupení nájemní smlouvy” ze dne 28.2.2015, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumírovi Palyzovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 94 
Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava a návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava v rámci akce “Zklidnění ulice Nádražní 
- práva k provedení stavby”; 
  
Usnesení číslo: 01392/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01676/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovitosti, a to: 

z vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, pozemky 

- parc. č. 2968 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. č. 2967/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. p.č. 100/92 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. p.č. 455/90 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

za 

část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou jako pozemek parc. č. 

3550/21 v     k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 4816-2/2015 ze 

dne 16.1.2015, včetně součástí a příslušenství (kolejové trati) z vlastnictví Dopravního podniku 

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

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3550/4 o výměře 1023 m2, nově označenou 

jako pozemek parc. č. 3550/21 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického 

plánu č. 4816-2/2015 ze dne 16.1.2015, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu, včetně 

součástí a příslušenství (kolejové trati), 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem části výše uvedeného pozemku 

vč. součásti a příslušenství a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 95 
Návrh na uzavření dohod o skončení nájmů (k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) a návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01393/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu 

nebytových prostor” ev. č. 1639/2010/MJ ze dne 29. 1. 2007, ve znění, “Dodatku č. 1 “ ze dne 

25. 2. 2010, uzavřenou  

s Adélou Philippovou, 

se sídlem: Hrušovská 287/10, 702 00, Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 75969351, 

 

jejímž předmětem je pronájem místnosti umístěné v budově bez čp., která je součástí pozemku 

par. č. 988/6, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu 

nebytových prostor” ev. č. 1640/2010/MJ ze dne 10. 1. 2005, ve znění, dodatků č. 1-2, 

uzavřenou s 

 

Adélou Philippovou, 

se sídlem: Hrušovská 287/10, 702 00, Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 75969351, 

 

jejímž předmětem je pronájem prostor umístěných v budově bez čp., která je součástí pozemku 

par. č. 1036/12 a prostor umístěných v budově bez čp. , která je součástí pozemku parc. č. 

988/6, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání s 

 

Adélou Philippovou, 

se sídlem: Hrušovská 287/10, 702 00, Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 75969351, 

 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc.č. 1036/12 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp. stavba obč. 

vybavenosti 

- nebytové prostory v budově bez čp., která je součástí pozemku parc. č. 988/6, o výměře  78 

m2 dle situačního snímku č. 1 smlouvy o nájmu prostor sloužícího podnikání dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu, 

za účelem provozování Restaurace Dáma Pyková, na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 30. 6. 

2020, tj. 5 let, za nájemné ve výši 152.040 Kč/rok, tj. 70 Kč/m2/měsíc dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 97 
Návrh na souhlas s umístěním staveb na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01394/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) 

s umístěním stavby - “Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ul. Proskovická, 
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Ostrava-Výškovice “ na pozemku parc. č. 793/341 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na 

části pozemku parc. č. 793/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části pozemku parc. č. 

793/378 - ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

o celkové výměře 305 m2, dle situačního snímku, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih 

pro územní a stavební řízení 

b) 

s umístěním stavby - “Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní - 7. 

úsek”  na  části pozemku parc. č. 2045/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

o celkové výměře 100 m2, dle situačního snímku, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 99 
Souhlas s přeložením zařízení veřejného osvětlení a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Přívoz, obec Ostrava pro 
V-PODLAHY, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01395/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01569/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přeložením zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostrava v rámci 

stavby “Výstavba nového prodejního střediska v lokalitě Ostrava - Přívoz”, kterým dojde k 

převěšení svítidla veřejného osvětlení a nadzemního vedení veřejného osvětlení na překládaný 

stožár ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., umístěný na pozemku parc.č. 895/4 v k.ú. Přívoz , 

obec Ostrava, za podmínek správce veřejného osvětlení společnosti Ostravské komunikace, 

a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO: 253 96 544, a to: 

• zahájení prací oznámit písemně min. 14 dnů předem správci veřejného osvětlení - 

p.Dekař, 

• při předání staveniště (před zahájením prací) bude o předání proveden písemný zápis, kde 

budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení veřejného 
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osvětlení, součinnost při přepojování, příp. další podmínky správce veřejného osvětlení, 

• veškeré práce bude provádět odborná firma, 

• po celou dobu stavby bude zachována funkčnost stávajícího zařízení veřejného osvětlení, 

v případě výpadku veřejného osvětlení budou náklady pohotovostního zásahu údržby 

uplatněny na původci výpadku, 

• případné poškození stávajícího zařízení veřejného osvětlení bude neprodleně nahlášeno 

správci veřejného osvětlení a uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele stavby, 

• přeložené zařízení veřejného osvětlení bude uvedeno do provozu pouze se souhlasem 

správce veřejného osvětlení, 

• veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví, 

statutárního města Ostrava, jinak je nutno zřídit smlouvu o zřízení služebnosti (věcná 

břemena) 

pro investora stavby “Výstavba nového prodejního střediska v lokalitě Ostrava - Přívoz” 

V-PODLAHY, s.r.o., se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501, IČO: 253 74 745 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č.5 předloženého materiálu k pozemku p.p.č. 895/4 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

V-PODLAHY, s.r.o. 

se sídlem Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501 

IČO 253 74 745 

za účelem uložení a provozování závěsného kabelu veřejného osvětlení včetně svítidla 

veřejného osvětlení, provádění údržby a oprav, rekonstrukce na pozemku p.p.č. 895/4 v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + 

DPH v zákonné výši 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 26 
Návrh na schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01396/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01581/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na schválení  dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické 

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

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

kterým se doplňuje předmět činnosti organizace a předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

parc.č. 1680    - pořizovací cena  172.000,00 Kč 

parc.č. 1681    - pořizovací cena  332.800,00 Kč 

parc.č. 1702    - pořizovací cena    26.400,00 Kč 

parc.č. 1704/1 - pořizovací cena  396.800,00 Kč 

stavba v k.ú Slezská Ostrava, obec Ostrava 

budova s čp. 1346/13, rod.dům (ul. Bronzová) na pozemku parc.č. 1680  - pořizovací cena 

1.107.989,00 Kč 

samostatné nemovité věci nezapisované do katastru nemovitostí 

plot, zídky (ul. Bronzová) - pořizovací cena 40.494,00 Kč 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi a náměstkovi  primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, 

Ph.D.  
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předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 

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

příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 1 
Žádost právnické osoby o prominutí odvodů za porušení rozpočtové 
kázně 
  
Usnesení číslo: 01397/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01592/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o povolení prominutí odvodů v plné výši za porušení rozpočtové kázně, které byly 

uloženy právnické osobě Sdružení sociálních asistentů, IČO 26642638, se sídlem Smetanovo 

náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrhy rozhodnutí o povolení prominutí odvodů v plné výši za porušení rozpočtové 

kázně dle bodu 1) tohoto usnesení a příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu a rozhodnout o 

vydání těchto rozhodnutí 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 4 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 01398/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01593/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci ve 

výši 40 tis. Kč na realizaci projektu “Krizová intervence pro děti, mládež a rodiče v 

problematice zneužívání drog, mimo alkoholu” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 

a) rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180,                          o 40 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky 

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7400, org. 4241, ORJ 180,         o 40 tis. Kč 

  

b) úpravu závazného ukazatele – zvýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvkové organizaci, o 40 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 7 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na uspořádání akce 
AVON POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník 
  
Usnesení číslo: 01399/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01566/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 60.000,- Kč  Jaroslavu 

Lančovi, se sídlem Sokolovská 1194, 708 00  Ostrava - Poruba, IČ 73837806, na realizaci  

projektu  AVON POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle bodu 1)  tohoto 

usnesení a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují nedaňové příjmy 

na § 4357, pol. 2229 v ORJ 180 ................ o 60 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3549, pol. 5212 v ORJ 170 ................ o 60 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.   

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

schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací 
s právnickými osobami Nataša Laskovská, ev. č. 1724/2014/SVŠ a 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, ev. č. 
0137/2015/SVZV 
  
Usnesení číslo: 01400/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01681/15 
k usnesení č. 2635/ZM1014/33 
k usnesení č. 0155/ZM1418/3 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o 

a)  uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřenou s právnickou osobou 

- Nataša Laskovská, IČO 47831758, se sídlem Lužická 591/4, 700 30 Ostrava-Jih, ev. č. 

1724/2014/SVŠ, se změnou termínu použití dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) neuzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace uzavřenou s právnickou osobou 

- Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, se sídlem Červeného kříže 

1672/4, 702 00 Ostrava, ev. č. 0137/2015/SVZV, se změnou názvu projektu dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 
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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: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 30 
”Školní jídelna zdravě a chutně” - ocenění finalistů celoměstské 
soutěže kuchařů - jednotlivců školních jídelen v mateřských a 
základních školách na území města 
  
Usnesení číslo: 01401/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00929/RM1418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 5 finalistů soutěže kuchařů - jednotlivců  mateřských a základních škol v rámci projektu 

“Školní jídelna zdravě a chutně” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 tis. Kč každému z oceněných kuchařů dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 
RM_M 32 
Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01402/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1331/RM1014/19 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
”Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek - centrum pro 
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osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, 

kterým se 

- zvyšují nedaňové příjmy v ORJ 180 na § 4357, pol. 2229 o 138 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery v ORJ 180 na § 4357, pol. 5331, org. 43 o 138 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtového opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele a to navýšení neinvestičního příspěvku o 138 tis. Kč 

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

příspěvková organizace, IČ 70631808 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

- předložit informativní zprávu o ”Transformačních záměrech sociálních služeb poskytovaných 

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

organizace” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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6) schvaluje 

  
navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu SMO organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70631808 pro rok 2016  

o 276 tis. Kč na krytí zvýšených osobních nákladů dle předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

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

příspěvková organizace  

zajistit realizaci transformačních záměrů dle předloženého materiálu ve spolupráci s dalšími 

dotčenými odbory 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol,  

 Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdr.post. Ova, p.o. 

  
 

RM_M 36 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01403/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01600/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o participaci města na projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mládež kraji 

  

2) jmenuje 

  
zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

Ing. Marta Szücsová 

Ing. Radmila Karabínová 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotaci Radě dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši  

140 tis. Kč na realizaci projektu “Podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem této dotace dle bodu 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 51 
Návrh Dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 01404/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01605/15 
k usnesení č. 0335/ZM1418/5 
k usnesení č. 0227/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o změně účelu použití finančních prostředků u smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace uzavřené s Učitelskou společnosti v Ostravě, IČO 44936699, se sídlem Mitušova 

1115/8,700 30 Ostrava, ev.č. smlouvy 1442/2015/SVZV - projekt “70. let žijeme v míru” 
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b) rozhodnout o změně termínu použití finančních prostředků a termínu závěrečného 

finančního vypořádání u smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené s Nadačním fondem 

Žáci ZŠ Gen.Píky 13A, Ostrava, IČO 28575164, se sídlem Gen.Píky 13A/2975, 702 00 

Ostrava, ev.č. smlouvy 0925/2015/SVZV - projekt “I want to learn, I want to get to know”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, ev.č. 1442/2015/SVZV, dle bodu 1) písmene a) tohoto usnesení a 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, ev.č. 0925/2015/SVZV, dle bodu 1) písmene b) tohoto usnesení a 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 82 
Návrh na poskytnutí příspěvků a účelových dotací z odvodů z loterií a 
jiných podobných her v oblasti sociální péče a školství 
  
Usnesení číslo: 01405/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 01637/15 
k usnesení č. 0221/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a školství, 

zřízeným statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, dle zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
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- o neposkytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče, zřízeným 

statutárním městem Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

  - snižují 

neinvestiční příspěvky na § 3299, pol. 5331, ÚZ 1355, ORJ 140            o 5 320 tis. Kč 

neinvestiční transfery na § 3419, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 161             o 7 571 tis. Kč 

běžné výdaje na § 4349, pol. 5909, ÚZ 1355, ORJ 180                           o   293 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o 2 000 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o 1 180 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o 1 868 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o 1 230 tis. Kč 

investiční příspěvky 

na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o    140 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 83, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o    132 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 84, ÚZ 1355, ORJ 140                                 o    770 tis. Kč 

-zvyšují 

neinvestiční příspěvky 

na § 4350, pol. 5331, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o      40 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    123 tis. Kč 

na § 4355, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o      20 tis. Kč 

na § 4354, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o      19 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    966 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ORG 41, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o      29 tis. Kč 

na § 4358, pol. 5331, ORG 4241, ÚZ 1335, ORJ 170                             o    283 tis. Kč 
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investiční příspěvky 

na § 4350, pol. 6351, ORG 36, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    310 tis. Kč 

na § 4355, pol. 6351, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o 1 226 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    685 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    369 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 35, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    356 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORG 35, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    176 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 38, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o 1 017 tis. Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORG 41, ÚZ 1335, ORJ 180                                 o    245 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- schválit úpravu závazného ukazatele 

• zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče, 

školství a zdravotnictví takto: 

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mar. Hory, org. 81       o 2 000 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, org.82                            o 1 180 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, org. 83                                o 1 868 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Mor. Ostrava, org. 84                 o 1 230 tis. Kč 

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o., org. 34                        o    163 tis. Kč 

Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, org. 43                                o 1 005 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., org. 41          o      29 tis. Kč 
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              Měst. nemocnice Ostrava, p. o. org. 4241                                         o    283 tis. Kč 

• zvýšení investičního příspěvku příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče a 

školství takto: 

Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, org. 82                           o   140 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, org. 83                                o   132 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava – Mor. Ostrava, org. 84                 o    770 tis. Kč 

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mar.Hory, p.o. org. 36                  o    310 tis. Kč 

Čtyřlístek – centrum pro OZP Ostrava, org. 43                                o 1 226 tis. Kč 

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o., org. 34                        o 1 054 tis. Kč 

            

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., org. 35                               o    532 tis. Kč 

Domov Korýtko, p.o., org. 38                                                           o 1 017 tis. Kč 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., org. 41          o    245 tis. Kč 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu a o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu 

- rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče a školství dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

téže příloze 

- schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 4349, pol.5909, ÚZ 1355, ORJ 180                             o 9 207 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5212, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o    240 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5213, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o    381 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5221, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 731 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 107 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5223, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 011 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 4349, pol. 6312, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o      50 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6321, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 2 049 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 401 tis. Kč 

na § 4349, pol. 6323, ÚZ 1355, ORJ 180                                                  o 1 237 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 29 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Ing. 
Kamila Bednáře, náměstků primátora, do Ruské federace (Volgograd) 
ve dnech 7.- 10.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01406/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00732/RM1418/13 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu  ze zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Ing. Kamila 

Bednáře,  náměstků primátora, do Ruské federace  (Volgograd)   ve dnech 7.-10.5.2015  
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RM_M 8 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0228/ZM1418/4 ze 
dne 04.03.2015 a návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické 
osobě Domov Sluníčko,Ostrava- Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631832 
  
Usnesení číslo: 01407/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 01683/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0228/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015, 

kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov Sluníčko, 

příspěvková organizace, IČO 70631832 se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice ve výši 2.181 tis. Kč  a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace této 

právnické osobě s tím, že k uzavření smlouvy dojde až po schválení finančních zdrojů z 

rozpočtu města (volné zdroje u základního běžného účtu) 

  

2) rozhodla 

  
poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 

Ostrava - Vítkovice ve výši 2.181 tis. Kč dle předloženého návrhu s tím, že k poskytnutí tohoto 

investičního příspěvku dojde až po schválení finančních zdrojů z rozpočtu města (volné zdroje 

u základního běžného účtu) 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0405/2015/SVZV o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01408/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 01698/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení návratné finanční výpomoci o 12.750 tis. Kč  a o uzavření dodatku č. 1 

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků   z rozpočtu statutárního města Ostravy dle 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, ev. č. 0405/2015/SVZV právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se v ORJ 180 

- zvyšují splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 

  na pol. 2451, org. 43                                                         o    10 881 tis. Kč 

  na pol. 2451, org. 43, ÚZ 8113                                           o      1 869 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky zřízeným přísp. organizacím 

  na § 4357, pol. 6451, org. 43                                             o    10 881 tis. Kč 

  na § 4357, pol. 6451, org. 43, ÚZ 8113                              o      1 869 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 98 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace ve výši 2 900 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 01409/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 01660/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 se sídlem Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava,  ve výši  

2 900 tis. Kč na investiční akci “Chlazení 3 nadzemního podlaží a části 2 nadzemního podlaží 

traumatologie”  dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a  důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje v ORJ 120 na § 6409, pol.5901                                 o   2 900  tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizací v ORJ 170 

  na § 3522, pol. 6351, org. 4241                                                               o   2 900 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.05.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele a to 

- zvýšení investičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, p.o.     o      2 900 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 35 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory a Změna č.1 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: 01410/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01707/15 
k usnesení č. 00687/RM1418/12 
k usnesení č. 0229/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Změnu č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14193663 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Změnu č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.14193663 dle přílohy č.2 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě 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 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora  Mgr. Radimu Babincovi            

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

rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 58 
Schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace 
pro projekt “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01411/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 01619/15 
k usnesení č. 01053/RM1418/18 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES pro projekt “Multifunkční budova 

III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava (5.1 PP04/019) v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Dodatek č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a 

prostředků strukturálních fondů ES na projekt “Multifunkční budova III, IV Vědecko-

technologického parku Ostrava (5.1 PP04/019) v rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
změnu ukončení projektu “Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 01412/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 9659/RM1014/127 
k usnesení č. 1070/ZM1014/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, ev. č. 

1165/2014/OER v rámci projektu Prodloužená ul. Ruská, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 

2824/2, 702 00 Ostrava, IČO 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 88 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
spolufinancování projektu Cyklostezky Ostravice 
  
Usnesení číslo: 01413/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 9274/RM1014/121 
k usnesení č. 7104/RM1014/94 
k usnesení č. 1070/ZM1014/17 
k usnesení č. 01251/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, ev. č. 

1578/2013/OER v rámci projektu Cyklostezky Ostravice, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 

2824/2, 702 00 Ostrava, IČO 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci 
čipování psů 
  
Usnesení číslo: 01414/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
33 

  
k materiálu č. BJ1418 01695/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha týkající se čipování psů dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh odpovědi poslanci Evropského parlamentu panu Petru Machovi na jeho dopis 

primátorovi města, zastupitelkám a zastupitelům statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu k projednání a schválení návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 24 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 01415/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava,IČ 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 22 
Provozní řád útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 01416/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 00620/RM1418/12 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Provozní řád útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální 
doprovodný program 
  
Usnesení číslo: 01417/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01691/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 100.000 Kč právnické osobě: Slezský soubor Heleny Salichové, IČO: 

45234167, se sídlem 70800 Ostrava - Poruba, Maďarská 1453/4 na realizaci projektu “12. 

ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální doprovodný program” dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření příslušné Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí na realizaci 

projektu “12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální doprovodný 

program” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................... o 100 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP 
  
Usnesení číslo: 01418/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 01690/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodloužení termínu pro použití finančních prostředků, předložení vyúčtování a 

vrácení nevyčerpaných prostředků dotace a o úpravě použití dotace poskytnuté na základě 

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 

1330/2013/OŽP ze dne 10. 04. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 02. 07. 2014 s právnickou 

osobou Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 701 26  Ostrava, IČO: 70890021 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy evid. č. 1330/2013/OŽP ze dne 10. 04. 2013 ve znění Dodatku č. 1 

ze dne 02. 07. 2014 s právnickou osobou: Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 49, 

701 26  Ostrava, IČO: 70890021 dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 85 
Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci 
GISMO č. 1966/2014/IT ze dne 20. 8. 2014, Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, IČO: 
4519 3673 a ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 1588/2014/IT ze dne 23. 
6. 2014, Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757 
  
Usnesení číslo: 01419/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 1966/2014/IT ze dne 20.8. 2014  o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke 

GISMO: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava-Mor. Ostrava, 

IČO: 4519 3673 a o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 1588/2014/IT ze dne 23. 6. 2014 o 

spolupráci GISMO mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu 

ke GISMO: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 6197 4757 

v rozsahu dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 2 
Smlouva na dodávku programového vybavení a poskytování služeb 
technické podpory provozu a rozvoje informačního systému útulku pro 
psy 
  
Usnesení číslo: 01420/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na dodávku programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačních systémů se 

společností DATAK, s.r.o. se sídlem: Okružní 592, 280 02 Kolín V IČO: 62968203 dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o užívání 
silničního pozemku pro zvláštní užívání v souvislosti se stavbami 
odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01421/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklostezka Polanka nad 

Odrou - žel. přejezd, ul.K Pile” mezi vlastníkem RXXXXXX MXXXX, nar.: 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XX XXXXXXX 

a uživatelem 

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

předmětem je cyklostezka na části pozemku p.č. 3177/1, v katastrálním území Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání” v souvislosti se stavbou 

“Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníkem silnice 

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

zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava-Přívoz, IČO: 00095711 

a uživatelem 

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

předmětem je propojení stávajících úseků kanalizace na sběrač D na částech pozemku p.č. 

3815/1, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 11 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1986/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 01422/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10667/RM1014/138 ze dne 26.8.2014 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1986/2014/OI/LPO “Rekonstrukce kanalizace v 

křížení ulic Balbínova a Hlučínská” se zhotovitelem: 

společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 

47666374  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
Dopravního podniku Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01423/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích Dopravního podniku Ostrava a.s., ke 

stavbě Org. 3167”Autobusový terminál Dubina Interspar”, mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Dopravním podnikem Ostrava a.s., 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v 
souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01424/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01585/15 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi obtíženým:  

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 

IČO: 42196451 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku 3637/2 v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Nová Karolina - Prodloužená ul. Porážková I” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757  

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na čásech pozemků parc.č.297/26, parc.č. 297/28 a 

parc.č. 297/59 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova” mezi vlastníky: 

Václav Pecháček 

bytem: Skřivánčí 358/22, 715 00 Ostrava - Michálkovice 

Libuše Pecháčková 

bytem: Skřivánčí 358/22, 715 00 Ostrava - Michálkovice 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  p.p.č. 468/3 a p.č.st. 401/1 v 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnost”  v souvislosti se stavbou “Vodovodní 

řad ul. Zadní Padělky” mezi vlastníky: 

Zdenka Holoubková 

bytem: Přední Padělky 3044/6, 723 00 Ostrava - Martinov 

Zdenka Hruzíková 

bytem: 17. Listopadu 63/12, 725 27 Ostrava - Plesná 

Bc. Věra Pražáková 

bytem: Družební 13/114, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku  parc.č. 829 v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava dle přílohy č.8 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1984/2014/OI/LPO 
ze dne 26.09.2014 ke stavbě “Odstranění výpusti Mastného” v k.ú. 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01425/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01514/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1984/2014/OI/LPO ze dne 

26.09.2014 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 a společností POTRUBÍ SEIDLER s.r.o., 28. října 52, 742 83 Klimkovice, IČO 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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27830853 na realizaci stavby “Odstranění výpusti Mastného”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 81 
Návrh smluv pro realizaci stavby “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v 
MSK” 
  
Usnesení číslo: 01426/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy příkazní na zajištění stálého technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP na akci “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK” s příkazcem REGIONEM 

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

příkazníkem společností JS Property, a.s. se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, 

IČO: 27814742 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy příkazní na zajištění ekologického dozoru na akci “Cyklostezka Odra - 

Morava - Dunaj v MSK” s příkazcem REGIONEM POODŘÍ, se sídlem Bartošovice čp. 1 - 

zámek, 742 54 Bartošovice, IČO: 69581762 a příkazníkem Mgr. Radimem Kočvarou, Záříčí 

92, 768 11 Chropyně, IČO: 73068021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce “Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v MSK” s 

objednatelem REGION POODŘÍ, se sídlem Bartošovice čp. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice, 

IČO: 69581762 a zhotovitelem společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  

150 00 Praha 5, IČO: 60838744 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 106/113  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy příkazní na zajištění autorského dozoru na akci “Cyklostezka Odra - 

Morava - Dunaj v MSK” s příkazcem REGIONEM POODŘÍ, se sídlem Bartošovice čp. 1 - 

zámek, 742 54 Bartošovice, IČO: 69581762 a příkazníkem společností DOPRAVOPROJEKT 

Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na vypracování projekt. dokumentace na akci “Rekonstrukce 
veřejného osvětlení (VO) se sítí NN ul.U Lesa”, ORG.4042, v městském 
obvodě Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 01427/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace na akci ” Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. U Lesa” 

v Ostravě - Jih, ORG.4042, za cenu nejvýše přípustnou 14.000,-Kč (bez DPH) se 

zhotovitelem: PROFIPROJEKT,s r.o., Collo louky 126, Frýdek - Místek, PSČ 738 01, IČO: 

27779319,   dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U 
Hrůbků”, poř. č. 040/2015 
  
Usnesení číslo: 01428/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01713/15 
k usnesení č. 00942/RM1418/16 
  
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 „Zvýšení 

protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků“ 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 veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Bohuslav Gembík - 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. Ludvík Novotný - odbor investiční 

4. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

 členové: 

 1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

 2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

 3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

 4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

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

     sdruženého nákupu 

  

náhradníci: 

 1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

 2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora  

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

 4. Ing. Ludvík Novotný - odbor investiční 

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

     sdruženého nákupu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit požadavky na obsah smlouvy k  veřejné zakázce “Zvýšení protipovodňové ochrany 

města - ul. U Hrůbků ”, poř. č. 040/2015 v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

“Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků”, poř. č. 040/2015 v rozsahu dle 

předloženého návrhu 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) ukládá 

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

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
7) zmocňuje 

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

sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a 
Maroldova”, poř. č. 070/2015 
  
Usnesení číslo: 01429/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova” v k. ú. Moravská Ostrava a 

Přívoz, obec Ostrava v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 
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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 

4. Ing. Renáta Koneszová - 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

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

sdruženého nákupu 

5. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

6. Jan Hanáček - odbor investiční 

    

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

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

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

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

sdruženého nákupu 

5. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

6. Ing. Renáta Koneszová- odbor investiční 

  

4) ukládá 

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

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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5) zmocňuje 

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

sdruženého nákupu k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s 

výjimkou smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Mozartova, Březinova”, 
poř.č. 056/2015 
  
Usnesení číslo: 01430/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Rekonstrukce VO oblast Mozartova, Březinova“, v městském obvodě Ostrava - Jih, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

ELZA - ELEKTRO, s.r.o. 

Sídlo: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava 

IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 3.617.349,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice (TDS+BOZP)”, 
poř. č. 84/2015 
  
Usnesení číslo: 01431/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 

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

(dále jen “BOZP”) na staveništi, včetně zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace po dobu 
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realizace stavby “Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice (TDS+BOZP)”, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: 

Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

Ing. Marie Dvořáková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

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

sdruženého nákupu 

náhradníci: 

Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

Mgr. Adam Pavlas - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázak, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

  

3) ukládá 

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

sdruženého nákupu  

zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 93 
Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01432/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2, k prodeji 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 a 5 a k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), 
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písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nevyužít předkupního práva na odkupy garáží na pozemcích p.č. 2027/105, 2027/125 a 

2027/55 k.ú. Radvanice dle předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 16.06.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 87 
Návrh na schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o přijímání platebních karet 
při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s 
příslušenstvím 
  
Usnesení číslo: 01433/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě  o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a 

výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím  mezi Českou spořitelnou, a.s. Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, DIČ: CZ 45244782 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 90 Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ 00845451 dle přílohy č.3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01434/RM1418/23 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 01696/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na zvolení paní MXXXXXX GXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, za přísedící 

Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


