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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.10.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02417/RM1418/36 RM_M 0 Schválení programu 36. schůze rady města dne 

27.10.2015 

28 

02418/RM1418/36 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

02419/RM1418/36 RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc září 2015 

25 

02420/RM1418/36 RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, do SRN (Mnichov) ve 

dnech 04.-07.10.2015, Ing. Kamila Bednáře, 

náměstka primátora, Ing. Davida Pflegera a pana 

Václava Štolby, členů rady města, do SRN 

(Mnichov) ve dnech 03.-07.10.2015 

35 

02421/RM1418/36 RM_M 8 Poskytování sociálních služeb v městském obvodu 

Vítkovice v roce 2016 - souhlas s podáním žádosti 

o dotaci ze státního rozpočtu 

50 

02422/RM1418/36 RM_M 28 Zahájení přípravy a podání žádosti o nadační 

příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE 

STEEL na projekt “Sportuj a hrej si na hřišti” 

50 

02423/RM1418/36 RM_M 25 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do 

Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu 

50 

02425/RM1418/36 RM_M 27 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt 

“Protipovodňová opatření Městského obvodu 

Polanka nad Odrou” v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 2014 - 2020, v 

rámci prioritní osy 1: Zlepšování kvality vody a 

snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 - 

Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

60 

02426/RM1418/36 RM_M 33 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o 

dotaci na akci: Ozdravné pobyty pro děti do 6 let 

věku v rámci programu Moravskoslezského kraje 

50 

02427/RM1418/36 RM_M 22 Návrh na složení Ústřední inventarizační komise a 

návrh plánu inventur, které jsou spojeny s 

inventarizací majetku a závazků statutárního 

města Ostravy - magistrátu, za rok 2015 

07 

02428/RM1418/36 RM_M 34 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02429/RM1418/36 RM_M 35 Úprava závazných ukazatelů 07 

02430/RM1418/36 RM_M 16 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na 

zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru 

dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 
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02431/RM1418/36 RM_M 41 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Kamila Bednáře, náměstka primátora, a Ing. 

Davida Pflegera, člena rady města, do Spojených 

států amerických (Louisiana, Shreveport) ve 

dnech 11. - 16.11.2015 

01 

02432/RM1418/36 RM_M 44 Návrh na uspořádání výjezdního pracovního 

semináře pro členy zastupitelstva města 

28 

02433/RM1418/36 RM_M 14 Expo Real 2015 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 38 

02434/RM1418/36 RM_M 59 Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy 

do projektu mezinárodní spolupráce v rámci 

programu DUNABE 

38 

02435/RM1418/36 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Monitoring Strategie a Akčního 

plánu udržitelné energetiky”, poř. č. 163/2015 

38 

02436/RM1418/36 RM_VZ 16 Urbanistická studie Přestupní terminál hlavní 

nádraží - zadání veřejné zakázky a uzavření 

smlouvy 

38 

02437/RM1418/36 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci 

Magistrátu města Ostravy 

36 

02438/RM1418/36 RM_M 19 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku ve správě Národního divadla 

moravskoslezského, příspěvkové organizace 

42 

02439/RM1418/36 RM_M 45 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty-

pozemek parc. č. 2692/2 v k. ú. Klimkovice, obec 

Klimkovice 

08 

02440/RM1418/36 RM_M 46 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene se společností RWE 

GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným a 

MONDO-REALITY, spol. s r.o. jako investorem 

08 

02441/RM1418/36 RM_M 47 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní 

přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a nájemní smlouvy se 

společností DEKINVEST, uzavřený investiční 

fond, a.s. 

08 

02442/RM1418/36 RM_M 48 Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh na 

souhlas s umístěním stavby, návrh se záborem 

veřejného prostranství 

08 

02443/RM1418/36 RM_M 49 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 

průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 

08 

02444/RM1418/36 RM_M 50 Návrh zrušit usnesení rady města č. 

00572/RM1418/11 ze dne 10.2.2015, návrh na 

záměr města prodat a neprodat nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh na záměr 

města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

08 
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02445/RM1418/36 RM_M 51 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

Návrh na záměr města nepronajmout části 

pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02446/RM1418/36 RM_M 52 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava Návrh na 

svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves 

a městskému obvodu Polanka nad Odrou 

08 

02447/RM1418/36 RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do 

budovy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava (areál 

Vědecko-technologický park Ostrava) a návrh na 

uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Moravská 

Ostrava) 

08 

02448/RM1418/36 RM_M 54 Návrh na zřízení věcných břemen, uzavření smluv 

o zřízení věcných břemen, zrušení usnesení, pro 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

02449/RM1418/36 RM_M 55 Návrh na záměr města prodat pozemky (ul. 

Ahepjukova), návrh na záměr města nedarovat, 

neprodat pozemky (ul. Červeného kříže) vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02450/RM1418/36 RM_M 57 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Podnájemní 

smlouvě (ul. 30. dubna) a návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku parc. č. 947/7 v k.ú. 

Moravská Ostrava (ul. Sokolská 1374) 

08 

02451/RM1418/36 RM_M 60 Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku 

p.č.st. 173 v k.ú. Přívoz 

08 

02452/RM1418/36 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace 

41 

02453/RM1418/36 RM_M 30 Výjezdní jednání komise rady města pro 

vzdělávání, vědu a výzkum ve dnech 4.11. - 

5.11.2015 

60 

02454/RM1418/36 RM_M 5 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - 

Muglinov, IČO 70631808 

41 

02455/RM1418/36 RM_M 6 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 

IČO 70631808 

41 

02456/RM1418/36 RM_M 17 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 

právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace v celkové výši 1.787.921,-- Kč 

41 
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02457/RM1418/36 RM_M 32 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

školským příspěvkovým organizacím 

42 

02458/RM1418/36 RM_M 40 Výjezdní zasedání Komise pro sociálně-právní 

ochranu dětí, zvláštního orgánu města 

70 

02459/RM1418/36 RM_M 20 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro statutární město 

Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 

2015 a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje ev. číslo 01833/2015/SOC 

86 

02460/RM1418/36 RM_M 24 Přijetí navýšení účelových dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a uzavření dodatků č.1 

ke Smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro příspěvkové 

organizace v oblasti sociální péče 

86 

02461/RM1418/36 RM_M 1 Poskytnutí investičního transferu MOb Moravská 

Ostrava a Přívoz na zpracování projektové 

dokumentace k projektům “Regenerace sídliště 

Šalamouna 5. etapa” a “Regenerace sídliště 

Fifejdy II - VI. etapa” 

90 

02462/RM1418/36 RM_M 18 Dohoda o změně Smlouvy č. 9255920756-D o 

poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v 

obcích - “Bytové domy Michálkovice, lokalita 4, 

ul. Kasalického” 

90 

02463/RM1418/36 RM_M 9 Změna názvu a termínu Konference o kvalitě 

ovzduší v Ostravě 2015 

80 

02464/RM1418/36 RM_M 10 Rozšíření účelu použití finančních prostředků z 

Fondu životního prostředí města Ostravy 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 

na realizaci projektu “Rekonstrukce zahrady ZŠ 

Waldorfská” 

80 

02465/RM1418/36 RM_M 11 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Stará Bělá na “Revitalizaci VKP ve Staré 

Bělé” 

80 

02466/RM1418/36 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Veterinární péče 2016 - 2017”, 

poř. č. 185/2015 

80 

02467/RM1418/36 RM_M 36 Objednávka nákupu antivirové licence ESET 

Secure Office Plus 

83 

02468/RM1418/36 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií Základní 

škole a mateřské škole Ostrava-Hošťálkovice, 

Výhledy 210, příspěvkové organizaci společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 
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02469/RM1418/36 RM_M 3 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

přeložky vedení a zařízení veřejné komunikační 

sítě v souvislosti realizací stavby ORG 3076 

Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská 

05 

02470/RM1418/36 RM_M 39 Žádost ÚMOb Michálkovice o zařazení finančních 

prostředků do rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování 

kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích a 

vyčlenění těchto stok ze stavby “Plošná kanalizace 

Michálkovice” 

05 

02471/RM1418/36 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce odlehčovací 

komory Strusková”, poř.č. 171/2015 

05 

02472/RM1418/36 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Dům pro rodinu a sociální péči 

(PD+AD+IČ)”, poř.č. 161/2015 

05 

02473/RM1418/36 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “ČSOV Hlučínská II. etapa - 

PD+AD”, poř. č. 142/2015 

05 

02474/RM1418/36 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Jahodová - 

PD+AD”, poř. č. 149/2015 

05 

02475/RM1418/36 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny na ulici 

Podroužkova - PD, IČ, AD, BOZP”, poř.č. 

164/2015 

05 

02476/RM1418/36 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu ul. Na Bělidle”, poř. č. 133/2015 

05 

02477/RM1418/36 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Komunikace - Severní spoj 

(DÚR+IČ)”, poř. č. 048/2015 

05 

02478/RM1418/36 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Dopravní propojení Dolní 

oblasti Vítkovic s centrem (DÚR+IČ)”, poř.č. 

138/2015 

05 

02479/RM1418/36 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé 

FNsP O. - Zábřeh - II. etapa”, poř. č. 173/2015 

5 

02480/RM1418/36 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování koordinační studie v rámci 

dopravního propojení centrální části města 

Ostravy 

05 

02481/RM1418/36 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice 

(PD+AD)”, poř. č. 160/2015 

05 

02482/RM1418/36 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Oprava tech. chodby vod. 

přivaděče DN 600 v prameništi Nová Ves”, poř. č. 

167/2015 

05 

02483/RM1418/36 RM_VZ 13 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

- “Náhradní výsadba - Terminál Hranečník” 

05 

02484/RM1418/36 RM_M 58 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku 

pro rok 2016 

45 

02485/RM1418/36 RM_M 37 Plán zimní údržby komunikací a plán zimního 

provozu MHD od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 
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02486/RM1418/36 RM_M 2 Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy 

89 

02487/RM1418/36 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s 

Římskokatolickou farností Ostrava - Moravská 

Ostrava, pro výstavu 

26 

02488/RM1418/36 RM_M 42 Úprava Badatelského řádu Archivu města Ostravy 26 

02489/RM1418/36 RM_M 21 Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny na hladině vysokého napětí pro rok 2016 

84 

02490/RM1418/36 RM_M 7 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 

2/2009, o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

02491/RM1418/36 RM_M 43 Informace o postupu plnění usnesení z 10. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 

10. 2015 

36 

02492/RM1418/36 RM_M 15 Podání žádosti o dotaci v rámci programu 

Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky na podporu poskytování sociálních 

služeb 

50 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 26 Návrh na změnu financování projektu 

“Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na 

ulici Světlovské” z ROP Moravskoslezsko ID 

projektu: 0406/12 

50 

  RM_M 56 Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy k 

bytu v domě na ul. Pobialova č. 875/8, Moravská 

Ostrava 

08 

  RM_M 31 Úhrada DPH, penále a úroku a prodloužení doby a 

předmětu podnájmu zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

  RM_M 23 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava na konferenci 

Podzimní setkání gynekologů 

40 

  RM_MZP 2 Šetření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny 

Šabatové, Ph.D. o nepřijetí dvou romských dětí na 

Základní školu Ostrava - Muglinov, Pěší 1/66 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 36. schůze rady města dne 27.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02417/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 36. schůze rady města dne 27.10.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02418/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé 
armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47674725, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
místo XXXX XXXXX XXXXXXX do funkce člena představenstva obchodní společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47674725 

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) schvaluje 

  
členovi představenstva uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc září 2015 
  
Usnesení číslo: 02419/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
25 

  



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) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 29 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 04.-07.10.2015, Ing. Kamila 
Bednáře, náměstka primátora, Ing. Davida Pflegera a pana Václava 
Štolby, členů rady města, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-07.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02420/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02174/RM1418/32 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do SRN 

(Mnichov) ve dnech 04.-07.10.2015, Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora, Ing. Davida 

Pflegera a pana Václava Štolby, členů rady města, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-07.10.2015 

  

 
RM_M 8 
Poskytování sociálních služeb v městském obvodu Vítkovice v roce 
2016 - souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02421/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Vítkovice o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování 

sociálních služeb pro rok 2016 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu pro poskytovatele 



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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sociálních služeb na rok 2016 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal,  

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 28 
Zahájení přípravy a podání žádosti o nadační příspěvek z Nadačního 
fondu VÍTKOVICE STEEL na projekt “Sportuj a hrej si na hřišti” 
  
Usnesení číslo: 02422/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o nadační příspěvek pro projekt “Sportuj a hrej si na 

hřišti” v rámci  Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o nadační 

příspěvek a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

vyhlášené výzvy pro rok 2016 v rámci Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o nadační příspěvek 

uvedené v  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 06.11.2015 

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
3) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto  usnesení 

v rámci specifikace nároků na rozpočet městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 25 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02423/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podání žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci do Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu pro rok 2016 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 06.11.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 27 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Protipovodňová 
opatření Městského obvodu Polanka nad Odrou” v rámci Operačního 
programu Životního prostředí 2014 - 2020, v rámci prioritní osy 1: 
Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 - 
Podpořit preventivní protipovodňová opatření 
  
Usnesení číslo: 02425/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 01931/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Protipovodňová opatření Městského obvodu Polanka 

nad Odrou” v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020,  prioritní osy 1: 

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.4 - Podpořit preventivní 



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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protipovodňová opatření 

  

2) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou 

o zajištění předložené žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami 4. výzvy ministerstva životního prostředí v rámci 

Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, 

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 13.11.2015 

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení financování projektu v celkové výši 3 961 tis. Kč. 

- v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 815 tis. Kč 

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 146 tis. Kč, přičemž v obou částkách je zajištěno 

spolufinancování celkem z rozpočtu SMO 1074 tis. Kč. 

Spolufinancování z rozpočtu MOb 57 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Polanka nad Odrou 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Pavel Bochnia,  

 starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou 

  



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 33 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na akci: Ozdravné 
pobyty pro děti do 6 let věku v rámci programu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 02426/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o účelovou dotaci na projekt Ozdravné pobyty pro 

děti do 6 let věku v rámci programu  “Příspěvky na ozdravné pobyty (ŽPZ/04/2015)” 

vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty”, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o účelovou dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 20.11.2015 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění předfinancování projektu  uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na 

rozpočet městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 22 
Návrh na složení Ústřední inventarizační komise a návrh plánu inventur, 
které jsou spojeny s inventarizací majetku a závazků statutárního města 
Ostravy - magistrátu, za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 02427/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 



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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Ústřední inventarizační komisi ve složení: 

předseda:              Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora 

tajemník:               Ing. Helena Pirníková, odbor financí a rozpočtu 

členové:                Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového 

                             Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářského 

                             Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucího odboru investičního   

                             Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

2) schvaluje 

  
plán inventur pro inventarizaci majetku a závazků statutárního města Ostravy - magistrátu za 

rok 2015 

  

3) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zaslat Ústřední inventarizační komisi závěrečnou zprávu z inventarizace majetku a závazků, a 

to do 31.01.2016 

  

 
RM_M 34 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02428/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o změně charakteru dotace, která byla schválena městskému obvodu Poruba na realizaci 

projektu “Modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ na území MO Poruba” v 

částce 10 920 tis.Kč,  z dotace investiční na neinvestiční 

b) poskytnutí dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 968 tis.Kč 

na spolufinancování projektu “Podzemní kontejnery na tříděný odpad - II. etapa” 

  

2) schvaluje 



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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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 602 o 2 784 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5024 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5038 o 30 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 300 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 230, § 3744, pol. 5169, ÚZ 8113, org. 5010 o 546 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5171, org. 7085 o 1 113 tis.Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 8113, org. 7085 o 611 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5139, org. 8937 o 77 tis.Kč 

                                            pol. 5499, org. 8936 o 813 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230, ÚZ 3636, org. 8100 o 2 650 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5363, ORJ 300 o 71 tis.Kč (C.6.) 

                                                  o 40 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5029 o 268 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5038 o 1 tis.Kč 

                               § 1014, pol. 5424, org. 4271 o 14 tis.Kč 

na § 2221, pol. 5154, ORJ 100 o 160 tis.Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 254 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 6171, pol. 6122, org. 8188 o 85 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4297 o 105 tis.Kč 

                                                                         org. 4305 o 18 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 8113, org. 4305 o 715 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6122, ORJ 230, org. 6036 o 183 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 92, org. 505 o 10 920 tis.Kč (C.3.) 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 968 tis.Kč (E.1.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 2 784 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 



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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- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 330 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 154 tis.Kč  

(C.4.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8934 o 438 tis.Kč 

                                                             org. 8939 o 300 tis.Kč 

                                                             org. 8944 o 90 tis.Kč 

                                             pol. 5169, org. 8940 o 62 tis.Kč 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 71 tis.Kč (C.6.) 

                                                  o 40 tis.Kč (C.7.) 

(C.8.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5019 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5039 o 68 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5038 o 1 tis.Kč  

                                            pol. 5424 o 14 tis.Kč 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 160 tis.Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 6171, pol. 6121, org. 8188 o 85 tis.Kč 

                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7272 o 105 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 5010 o 546 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7277 o 150 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 5010 o 611 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 5010 o 963 tis.Kč             

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4302 o 18 tis.Kč 

                                                             ÚZ 8113, org. 4303 o 715 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6036 o 183 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 95, org. 605 o 10 920 tis.Kč (C.3.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 968 tis.Kč (E.1.) 

- účelová rezerva ORJ 300 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 2 650 tis.Kč (C.5.) 

Městský obvod Poruba (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 505 o 10 920 tis.Kč 

- sníží 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. 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 605 o 10 920 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci 6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben na § 

3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 10 920 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6886 na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 10 920 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 968 tis.Kč 

- zvýší investiční transfery na § 3639, pol. 6351, ÚZ 3500 o 968 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 02429/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03082/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 75 tis.Kč 

                                      ÚZ 15065 o 1 186 tis.Kč 

                                      ÚZ 34070 o 22 tis.Kč 

- přijaté neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120,  ÚZ 13307 o 433 tis.Kč 

- přijaté investiční transfery od krajů 



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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na pol. 4222, ORJ 120,  ÚZ 201 o 300 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4240 o 75 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 433 tis.Kč 

na § 3741, pol. 5336, ORJ 190, ÚZ 15065, org. 4270 o 1 186 tis.Kč 

na § 3315, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4215 o 22 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 3741, pol. 6356, ORJ 190, ÚZ 201, org. 4270 o 300 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 22 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 22 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Divadlo loutek Ostrava o 75 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 433 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 1 186 tis.Kč 

Ostravské muzeum o 22 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 22 tis.Kč 
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c) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada Ostrava o 300 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na úhradu výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru 
dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02430/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení 

akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 103.400,-- Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od 

poskytovatele Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- přijaté neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 14004, ORJ 120                                                                     o 104 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5139, ÚZ 14004, ORJ 121                                                        o 78 tis. Kč   
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- převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 14004, ORG 517                                                         o 26 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14004, ORG 517                                                         o 26 tis. Kč 

- zvýší se běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004                                                                           o 26 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Kamila Bednáře, 
náměstka primátora, a Ing. Davida Pflegera, člena rady města, do 
Spojených států amerických (Louisiana, Shreveport) ve dnech 11. - 
16.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02431/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 1788/ZM1014/26 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu   Ing. Kamila Bednáře,  náměstka primátora, a Ing. Davida Pflegera, 

člena rady  města,  do  Spojených států amerických    (Louisiana, Shreveport)  ve dnech  11. - 

16.11. 2015 za účelem podpisu partnerské smlouvy 

  

2) zmocňuje 

  
Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora 

k  podpisu partnerské smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a městem Shreveport 
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(Louisiana, USA) 

  

3) schvaluje 

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

 předpisů 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi  primátora   Ing. Kamilu Bednářovi a  členu rady města Ing. Davidu Pflegerovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 01.12.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uspořádání výjezdního pracovního semináře pro členy 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 02432/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uspořádání výjezdního pracovního semináře pro členy zastupitelstva města ve dnech                     

19. a 20. listopadu 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Expo Real 2015 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
  
Usnesení číslo: 02433/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2319/2015/OSR/ZFUN ze dne 4.9.2015, mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ: 729 30, IČO 00845451 

a 
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společností Ian Derson advertising, s.r.o, se sídlem Sokolská třída 244/27, Ostrava, PSČ                

702 00, IČO 25379267 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu 
mezinárodní spolupráce v rámci programu DUNABE 
  
Usnesení číslo: 02434/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zapojení statutárního města Ostravy do projektu mezinárodní spolupráce v rámci programu 

DUNABE zaměřeného na podporu podnikání v řemeslných oborech 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Monitoring Strategie a Akčního plánu udržitelné 
energetiky”, poř. č. 163/2015 
  
Usnesení číslo: 02435/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02375/RM1418/35 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 02375/RM1418/35 ze dne 13.10.2015 z důvodu neuzavření Smlouvy o dílo za 

strany uchazeče o veřejnou zakázku dle písemného oznámení uvedeného v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) zrušuje 

  
veřejnou zakázku malého rozsahu “Monitoring strategie a Akčního plánu udržitelné 

energetiky”, poř. č. 163/2015 
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RM_VZ 16 
Urbanistická studie Přestupní terminál hlavní nádraží - zadání veřejné 
zakázky a uzavření smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02436/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01285/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého  rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanistické 

studie “Přestupní terminál Ostrava, hlavní nádraží” 

se zhotovitelem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - 

Poruba 

IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 279.000,- bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 

předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02437/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o navýšení počtu funkčních míst v odboru strategického rozvoje z 28 na 35 s účinností od 

1.11.2015 

b) o navýšení počtu funkčních míst v odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti ze 75 

na 77 s účinností od 1.11.2015 

  

2) stanoví 

  
celkový počet funkčních míst pro zaměstnance města zařazené v pracovním poměru do 
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magistrátu na 857 s účinností od 1.11.2015 

  

 
RM_M 19 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku ve 
správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 02438/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy v pořizovací hodnotě 45.150,- Kč ve správě Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace, se sídlem ul. Čsl. legií 14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 

00100528, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

 

předseda: 

Stanislav Muntág - vedoucí provozně technického útvaru NDM 

členové: 

Milan Děcký - referent investic a  provozně technické služby NDM 

Jiřina Richtrová - krejčová NDM 

Jana Kovalová - vedoucí zásobování NDM 

Radmila Glosová - referent odboru majetkového MMO 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 45 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty-pozemek parc. č. 2692/2 v k. 
ú. Klimkovice, obec Klimkovice 
  
Usnesení číslo: 02439/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 03151/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout nenabýt do vlastnictví statutárního města Ostravy majetek zjištěný v dodatečném 

dědickém řízení po XXXXXX XXXXXXXX, a to: 

- pozemek parc. č. 2692/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2, který byl 

ohodnocen znalcem v hodnotě 23.760,-Kč 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE 
GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným a MONDO-REALITY, spol. s 
r.o. jako investorem 
  
Usnesení číslo: 02440/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu dn 63 do části pozemku: 

p.p.č. 518/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro investora: 

MONDO-REALITY, spol. s r.o. 

se sídlem Ostrava-Hulváky, Varšavská č.p. 469/96, PSČ 709 00 

IČO 25363930 

v rámci stavby “STL plynovod a 8 ks přípojek v lokalitě Ostrava-Nová Ves, ulice Valašská” 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování plynárenského zařízení - STL plynovodu dn 63, k části pozemku: 

p.p.č. 518/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

a 

MONDO-REALITY, spol. s r.o. 

se sídlem Ostrava-Hulváky, Varšavská č.p.  469/96, PSČ 709 00 

IČO 25363930, jako investorem stavby 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky, uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy se 
společností DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02441/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1850/48 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

pro investora: 

DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. 

se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00 
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IČO 247 95 020, 

v rámci stavby “DEKTRADE Ostrava, ul. Ke Kamenině” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržba vodovodní přípojky k části pozemku: 

parc. č. 1850/48 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s. 

se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800 

IČO 247 95 020, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1850/48 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 4,51 m2 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

se společností 

DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a. s. 

se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00 

IČO 247 95 020 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “DEKTRADE Ostrava, ul. Ke 

Kamenině” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 405,90 Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh na souhlas s umístěním 
stavby, návrh se záborem veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 02442/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 

parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem Čkalovova 

6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 

v období od 30.10.2015 do 16.1.2016 

za účelem pořádání akce ”Vánoční kluziště!!!” 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby “Sklad pro techniku údržby veřejné zeleně a obhospodařování lesa /2/” na 

části pozemku p. p. č. 1459/3 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava 

pro společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 

2/3124, PSČ 700 30, IČO 258 16 977 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
se záborem veřejného prostranství ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

pozemku parc. č. 49/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro společnost Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú., se sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 

702 00 Ostrava, IČO 038 49 228 

za účelem umístění 1 ks lavičky 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3/1 předloženého materiálu 
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RM_M 49 
Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké 
průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 
  
Usnesení číslo: 02443/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03203/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/136 

- část pozemku parc. č. 2801/16 o výměře 91 m2, označená  písmenem d 

- část pozemku parc. č.2801/125 o výměře 1505 m2, označená písmenem e 

obě sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do 

pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/16 o výměře 1596 m2 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/139 

- pozemek parc. č. 2801/140 

- pozemek parc. č. 2801/141 

- část pozemku parc. 2801/125 o výměře 113 m2 označenou dle zaměření geometrickým 

plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 jako pozemek parc. č. 2801/174 

společnosti TOMIX s.r.o., IČO: 258 56 952, se sídlem Ostrava - Poruba, Podroužkova 
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21/1688, PSČ 708 00 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc. č. 2801/117 

- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře 1705 m2 označenou písmenem h 

oba sloučené dle zaměření geometrickým plánem č. 2848-43/2015 ze dne 18.3.2015 do 

pozemku dále označeného jako pozemek parc. č. 2801/117 o výměře 1774 m2 

společnosti ALPEX servis a.s., IČO: 268 67 150, se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 

PSČ 708 00, Ostrava 

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

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 50 
Návrh zrušit usnesení rady města č. 00572/RM1418/11 ze dne 10.2.2015, 
návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovité 
věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02444/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03202/15 
k usnesení č. 00572/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 
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bod 1) svého usnesení č. 00572/RM1418/11 ze dne 10.2.2015, v celém rozsahu (příloha č. 1/5 

předloženého materiálu) 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.p.č. 507/8, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

svěřený městskému obvodu Michálkovice 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 506/2, o výměře 13 m2, která je 

dle geometrického plánu č. 1868-741/2014 ze dne 15.10.2014 nově označena jako pozemek 

p.p.č. 506/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Michálkovice - dle 

přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Michálkovice, a to pozemky: 

- p.p.č. 506/4 

- p.p.č. 506/5 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc.č. 3215/11 

svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

- parc.č. 2124/20 
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- parc.č. 3215/13 

- parc.č. 3265/27 

nesvěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

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

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 2) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 51 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Poruba - 
sever, obec Ostrava Návrh na záměr města nepronajmout části 
pozemků v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02445/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc.č. 

2030, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 17,60 m2 v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. 

Slavíkova), 

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

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 3078/38, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 13,20 m2 

- část pozemku parc.č. 3078/39, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,40 m2 

oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Polanecká), 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 52 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Nová Ves u 
Ostravy, obec Ostrava Návrh na svěření nemovitostí městskému 
obvodu Nová Ves a městskému obvodu Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 02446/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, nesvěřenou MOb Nová Ves a to: 

- pozemek p.p.č. 461/16 - zahrada 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený  dle ust. čl.  9 

odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a 

to: 

městskému obvodu Nová Ves 

pozemek p.p.č. 461/2 - orná půda  v pořizovací ceně 29 703,-Kč 

pozemek p.p.č. 461/16 - zahrada v pořizovací ceně 1 485,-Kč 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený  dle ust. čl.  9 

odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a 

to: 

městskému obvodu Polanka nad Odrou 
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pozemek parc. č. 2665/42 - orná půda v pořizovací ceně 42 589,-Kč 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 

2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, 

3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava (areál Vědecko-technologický park Ostrava) a 
návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02447/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Invent Medical Group, s.r.o. 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

umístěná na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) rozhodla 
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na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu s 

Krajským soudem v Ostravě 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží č. 34, 728 81 Ostrava, IČO: 00215732, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1803 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním 

podlaží nebytové prostory o celkové výměře 669,62 m2 (restaurace se zázemím a soc. 

zařízením), přesná specifikace těchto prostor je uvedená v příloze č. 1 smlouvy, a věcí 

movitých dle přílohy č. 2 smlouvy, 

na dobu určitou, od 3. 12. 2015 do 4. 12. 2015, za jednorázové nájemné ve výši 10.000 Kč + 

DPH v zákonné výši, za účelem uspořádání společenského večírku, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Návrh na zřízení věcných břemen, uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen, zrušení usnesení, pro Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 02448/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku: 

parc.č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO 04084063 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2580-694/2014 ze dne 

5.12.2014 za jednorázovou náhradu ve výši 12.100,- Kč včetně 21 % DPH, 

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle 
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přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 460/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1639 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1941-559/2015 ze dne 

21.5.2015, za jednorázovou náhradu ve výši 121,- Kč včetně 21 % DPH 

  

3) zrušuje 

  
bod 2) svého usnesení č. 02255/RM1418/33 ze dne 29.9.2015 

  

4) rozhodla 

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

přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku: 

parc.č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2606-650/2015 ze dne 

17.7.2015 za jednorázovou náhradu ve výši 121,- Kč včetně 21 % DPH 

  

5) rozhodla 

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

přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemkům: 

p. p. č. 1095/16 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1095/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 1095/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/31 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3251-645/2015 ze 

dne 24.7.2015 za jednorázovou náhradu ve výši 37.268,- Kč včetně 21 % DPH 

  

 
RM_M 55 
Návrh na záměr města prodat pozemky (ul. Ahepjukova), návrh na 
záměr města nedarovat, neprodat pozemky (ul. Červeného kříže) vše v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02449/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 2202/96 o výměře 776 m2 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, která byla oddělena geometrickým plánem č. 4911-64/2015 

ze dne 15.4.2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 2202/162 ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat pozemky, a to: 

Pozemek parc. č. 2620/54 

Pozemek parc. č. 2620/104 

Pozemek parc. č. 2620/105 

Pozemek parc. č. 2620/106 

Pozemek parc. č. 2620/107 

Pozemek parc. č. 2620/108 

Pozemek parc. č. 2620/109 
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Pozemek parc. č. 2620/110 

Pozemek parc. č. 2620/111 

Pozemek parc. č. 2620/125 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat za cenu nižší, než je cena v daném místě a čase 

obvyklá, níže uvedené pozemky 

Pozemek parc. č. 2620/54 

Pozemek parc. č. 2620/104 

Pozemek parc. č. 2620/105 

Pozemek parc. č. 2620/106 

Pozemek parc. č. 2620/107 

Pozemek parc. č. 2620/108 

Pozemek parc. č. 2620/109 

Pozemek parc. č. 2620/110 

Pozemek parc. č. 2620/111 

Pozemek parc. č. 2620/125 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

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

Přívoz 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1),  2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k Podnájemní smlouvě (ul. 30. dubna) a 
návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 947/7 v k.ú. 
Moravská Ostrava (ul. Sokolská 1374) 
  
Usnesení číslo: 02450/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření dodatku č. 2 k “Podnájemní smlouvě” ev. č. 2835/2009/MJ ze 

dne 30. 11. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2015, uzavřené se společností 

Re GROUP, a.s.. 

se sídlem: Ostrava-Poruba, U Soudu 6200/17, PSČ 708 00, IČO: 25394738, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 947/7, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova čp. 1374, obč. vybavenost, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory 

sloužící k podnikání v přízemí 

místnost č.       101     o výměře    5,86 m2 

místnost č.       102     o výměře  78,88 m2 

místnost č.       103     o výměře  11,02 m2 

místnost č.       104     o výměře    4,00 m2 

místnost č.       105     o výměře    1,35 m2 

místnost č.       106     o výměře    1,27 m2 

místnost č.       107     o výměře    1,42m2 

místnost č.       108     o výměře   26,30 m2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 60 
Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku p.č.st. 173 v k.ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 02451/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p.č.st. 173, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je 

budova bez čp., výroba, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, (označená jako budova “C”), a to v 

přízemí místnost č. 10 o výměře 294,2 m2 dle situačního snímku č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
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RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02452/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5, 700 44 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 30 
Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum ve 
dnech 4.11. - 5.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02453/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výjezdní jednání členů komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města do Brna ve dnech 

4.11.-5.11.2015 za účelem projednání společných témat se školskou komisí statutárního města 

Brno a pracovníky magistrátu města Brno, spolupráce s Centrem vědy a výzkumu ČVU a 

jednání o zajímavých projektech města Pohořelice dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 

jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 
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RM_M 5 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 
70631808 
  
Usnesení číslo: 02454/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem dvou nedobytných pohledávek právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava 

- Muglinov, IČO 70631808 v celkové výši 49 282,-- Kč 

  

 
RM_M 6 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 
IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 02455/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava 

- Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 1 698 004,-- Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu : 

předsedkyně: Ing. Lucie Blahuitová - ved. ekonomického útvaru 

členové:          Vratislav Prokop - ved. provozně-technického útvaru 

                        Pavel Slaný - technický pracovník PTÚ 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 42/68  

                        Miroslava Bobotová - administrativní pracovník 

                        Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 27.11.2015 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 17 
Návrh na poskytnutí investičních příspěvků právnické osobě Čtyřlístek 
- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace v celkové výši 1.787.921,-- Kč 
  
Usnesení číslo: 02456/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712  00 Ostrava - Muglinov v celkové výši 1.787.921,-- Kč na úhradu 

následujících nákladů souvisejících s transformačními záměry této organizace: 

a) investiční příspěvek ve výši 850.000,-- Kč na stavební úpravy prostor Domova Barevný svět 

pro přestěhování služby Centra pracovní činnosti z Ostravy - Kunčiček 

b) investiční příspěvek ve výši 450.000,-- Kč na stavební práce související s odstraněním 

zemní vlhkosti v suterénu Domova Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice 

c) investiční příspěvek ve výši 487.921,-- Kč k úhradě víceprací při rekonstrukci Domova 

Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují ostatní přijaté vratky transferů 
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- na § 4357, pol. 2229, org. 43, ORJ 180                                                  o    488 tis. Kč 

snižují běžné výdaje v ORJ 180 

- na § 4351, pol. 5909, ORJ 180                                                               o  1 300 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím 

- na § 4357, pol. 6351, org. 43, ORJ 180                                                  o  1 788 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele, a to 

zvýšení investičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace                                                       o 1 788 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: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 32 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým 
organizacím 
  
Usnesení číslo: 02457/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí příspěvků organizaci Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO: 75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925, Ostrava - Moravská 

Ostrava, v celkové výši 1 100 tis. Kč (z toho investiční příspěvek 542 tis. Kč, neinvestiční 

příspěvek 558 tis. Kč) na realizaci volnočasové zóny v areálu střediska na ul. Ostrčilova 

19/2925 

b) o poskytnutí investičního příspěvku organizaci Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO: 75080516, se sídlem Gurťjevova 8/1823, Ostrava - Zábřeh, 

ve výši 750 tis. Kč na pořízení služebního automobilu 

c) o poskytnutí neinvestičního příspěvku organizaci Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

příspěvková organizace, IČ: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, Ostrava - Poruba, 

ve výši 450 tis. Kč na výměnu, opravu vnitřních dveří a dovybavení středisek na ul. M. 

Majerové 1722 a Polská 1624 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ÚZ 2003, ORG 83,  o 450 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ÚZ 2003, ORG 84,  o 558 tis. Kč 

- zvyšují investiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3233, pol. 6351, ORG 82,                  o 750 tis. Kč 

na § 3233, pol. 6351, ORG 84,                  o 542 tis. Kč 

- snižují neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3211, pol. 5491,                                  o  20 tis. Kč 

na § 3291, pol. 5339,                                  o  31 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7107,                  o  20 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7107,                  o  10 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5222,                                  o  98 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 1355,                 o 855 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110,                 o 555 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5169,                                 o     7 tis. Kč 

- zvyšují nedaňové příjmy na ORJ 140 

na § 3233, pol. 2229, ORG 81,                  o 122 tis. Kč 

na § 3233, pol. 2229, ORG 82,                  o     4 tis. Kč 

na § 3233, pol. 2229, ÚZ 2003, ORG 84,  o 394 tis. Kč 

na § 3299, pol. 2229,                                  o 184 tis. Kč 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů 

- zvýšení investičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.         o 542 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                           o 750 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.         o 558 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                o 450 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 40 
Výjezdní zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zvláštního 
orgánu města 
  
Usnesení číslo: 02458/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
70 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
konání výjezdního zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zvláštního orgánu města, 

v termínu 5. - 6. 11. 2015 v penzionu U Fandy, Lhotka 

  

 
 
 



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 46/68  

RM_M 20 
Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 
statutární město Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 2015 a 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. číslo 01833/2015/SOC 
  
Usnesení číslo: 02459/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01020/RM1418/18 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-  o přijetí navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek 

dotačního programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 pro statutární město 

Ostrava v celkové výši 434.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ev. číslo 01833/2015/SOC dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Přijetí navýšení účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 
uzavření dodatků č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro příspěvkové organizace v oblasti sociální 
péče 
  
Usnesení číslo: 02460/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00926/RM1418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí navýšení účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek 

dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 pro příspěvkové 

organizace v oblasti sociální péče následovně: 

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

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

celkové výši 2.210.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, v celkové výši 255.000,- Kč dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 
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• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 

Ostrava - Poruba, IČO 70631883, v celkové výši 2.312.00,- Kč dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

• Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631867, v celkové výši 1.045.000,- Kč dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

a těmito příspěvkovými organizacemi následovně: 

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

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 

Ostrava - Poruba, IČO 70631883, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

• Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631867, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření kterým se: 

- zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů 

pol. 4122, ÚZ 133305, ORJ 120                                                         o  5 822 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční transfery 

§ 4377, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43                                     o     219 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43                                     o  1 799 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 43                                     o     192 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 35                                     o     255 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 40                                     o  1 786 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 40                                     o     526 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 38                                     o     870 tis. Kč 
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§ 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 38                                     o     175 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele a to navýšení neinvestičního transferu takto: 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava                    o 2.210 tis. Kč 

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace                              o    255 tis. Kč 

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace                                         o 2.312 tis. Kč 

Domov Korýtko, příspěvková organizace                                                           o 1.045 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 1 
Poskytnutí investičního transferu MOb Moravská Ostrava a Přívoz na 
zpracování projektové dokumentace k projektům “Regenerace sídliště 
Šalamouna 5. etapa” a “Regenerace sídliště Fifejdy II - VI. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02461/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 02240/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši              

539 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace projektu “Regenerace sídliště Šalamouna - 



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 49/68  

5. etapa” 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši           

500 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace projektu “Regenerace sídliště Fifejdy II- VI. 

etapa” 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 

ORJ 125 § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637                                  o 1039 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 602                 o 1039 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody -  příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637 , ORG 602                           o 1039 tis. Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol.6121, ÚZ 3637                                             o 1039 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 18 
Dohoda o změně Smlouvy č. 9255920756-D o poskytnutí dotace z 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích - “Bytové domy Michálkovice, lokalita 4, ul. Kasalického” 
  
Usnesení číslo: 02462/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01926/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o změně Smlouvy č. 9255920756-D o poskytnutí dotace z prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích mezi Státním fondem 

rozvoje bydlení, IČO 70856788 se sídlem Praha, Staré město, Dlouhá 741/13, PSČ 110 00 a 

statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 se sídlem Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava  dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Změna názvu a termínu Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2015 
  
Usnesení číslo: 02463/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně názvu “Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2015” na “Ostravské ovzduší a lokální 

topeniště” a o změně termínu jejího konání z 12. 10. 2015 na 05. 11. 2015 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Rozšíření účelu použití finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Ostravy městským obvodem Moravská Ostrava a 
Přívoz na realizaci projektu “Rekonstrukce zahrady ZŠ Waldorfská” 
  
Usnesení číslo: 02464/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy 
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poskytnutých městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu 

“Rekonstrukce zahrady Waldorfské ZŠ” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu, za podmínky, že změna účelu bude financována z Fondu životního prostředí města 

Ostravy do výše 80 % nákladů, maximálně však 240.000 Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- snižují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 .................. o 4 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 602 ................ o 33 tis. Kč 

- snižuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .............................................. o 37 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- snižují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ................................... o 4 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 602 ................................. o 33 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ..................................................... o 4 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ................................................... o 33 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 11 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městskému obvodu Stará Bělá na “Revitalizaci VKP ve Staré 
Bělé” 
  
Usnesení číslo: 02465/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

123.114,50 Kč městskému obvodu Stará Bělá na “Revitalizaci VKP ve Staré Bělé” dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 508 ............... o 124 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

po. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .............................................. o 124 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 508 ............................... o 124 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................. o 124 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) doporučuje 

  
městskému obvodu Stará Bělá, 

aby “Revitalizaci VKP ve Staré Bělé” realizovala společnost založená nebo zřízená statutárním 

městem Ostrava 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Veterinární péče 2016 - 2017”, poř. č. 185/2015 
  
Usnesení číslo: 02466/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
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  poskytování 

veterinární péče pro psy umístěné v Útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích v letech 2016 a 

2017 v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek 

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. Bc. Pavel Valerián Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

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. Aleš Brázda - odbor ochrany životního prostředí 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 
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členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bc. Pavel Valerián Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

4. Ing. Aleš Brázda – odbor ochrany životního prostředí 

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

sdruženého nákupu 

náhradníci: 

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

2. Ing. David Pfleger – člen rady města 

3. Bc. Martina Prusová – odbor ochrany životního prostředí 

4. Ing. Michal Gacka – odbor ochrany životního prostředí 

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

sdruženého nákupu 

  

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: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
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: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 36 
Objednávka nákupu antivirové licence ESET Secure Office Plus 
  
Usnesení číslo: 02467/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup práv k užívání antivirového systému ESET Secure Office 

Plus pro 2500 počítačových stanic dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu 
informačních technologií Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvkové organizaci společností 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02468/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

organizaci mezi statutárním městem Ostrava, společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem 

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 a Základní školou a mateřskou školou 

Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, příspěvkovou organizací se sídlem Výhledy 210, 725 28   

Ostrava-Hošťálkovice, IČO 70999422 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti přeložky vedení a 
zařízení veřejné komunikační sítě v souvislosti realizací stavby ORG 
3076 Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 02469/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. ZVB-237/15/Kon přeložky podzemního vedení 
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veřejné komunikační sítě provedené  v souvislosti s realizací stavby ORG 3076 Propojení ul. 

Pavlovova - Plzeňská mezi oprávněným Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se 

sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,IČO: 04084063, obtíženým Ředitelství silnic a dálnic, státní 

příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 

65993390  a stavebníkem Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451, jejíž předmětem je podzemní komunikační vedení v délce 21,5 m z části 

umístěné na pozemcích pozemkové parc.č. 1079/13 a 1079/16 oba v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Žádost ÚMOb Michálkovice o zařazení finančních prostředků do 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na 
vybudování kanalizačních stok v Ostravě - Michálkovicích a vyčlenění 
těchto stok ze stavby “Plošná kanalizace Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 02470/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03025/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Michálkovice o zařazení finančních prostředků do rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování kanalizačních stok v 

Ostravě - Michálkovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a vyčlenění těchto stok ze 

stavby “Plošná kanalizace Michálkovice” 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

schválit investičnímu odboru MMO vyčlenění kanalizačních stok M2, M3, M3a, M, M4, M6 a 

M6a ze stavby “Plošná kanalizace Michálkovice” a zároveň schválit žádost ÚMOb 

Michálkovice z 16.09.2015 týkající se zařazení finančních prostředků do rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 a rok 2017 na vybudování kanalizace v Ostravě - Michálkovicích 
  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková”, poř.č. 
171/2015 
  
Usnesení číslo: 02471/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby 

“Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková” v Ostravě - Vítkovicích dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.948.116,88 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Dům pro rodinu a sociální péči (PD+AD+IČ)”, poř.č. 
161/2015 
  
Usnesení číslo: 02472/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a Plánu BOZP včetně zajištění souvisejících činností pro stavbu „Dům pro rodinu 

a sociální péči“ v k.ú. Zábřeh - VŽ (městský obvod Vítkovice), obec Ostrava , dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

MARPO s.r.o. 

Sídlo: 28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 700.000,- Kč bez DPH 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “ČSOV Hlučínská II. etapa - PD+AD”, poř. č. 142/2015 
  
Usnesení číslo: 02473/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby „Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská v k. ú. Petřkovice u Ostravy – II. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

Geoengineering spol. s r. o. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava 

IČO: 47668121 

za cenu nejvýše přípustnou 749.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Kanalizace ul. Jahodová - PD+AD”, poř. č. 149/2015 
  
Usnesení číslo: 02474/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace 

ul. Jahodová“, v Ostravě - Petřkovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4 

Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava 

se sídlem: Varenská 49, 730 02 Ostrava 

IČO: 26475081 

za cenu nejvýše přípustnou 492.000,- Kč bez DPH 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova - PD, IČ, 
AD, BOZP”, poř.č. 164/2015 
  
Usnesení číslo: 02475/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a Plánu BOZP včetně zajištění souvisejících činností pro stavbu “Revitalizace 

knihovny na ulici Podroužkova” v Ostravě-Porubě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava 

IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 897.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle”, 
poř. č. 133/2015 
  
Usnesení číslo: 02476/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02049/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na 

Bělidle” v k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 2: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Ostrava - Radvanice, Těšínská 254, PSČ 716 00 

IČO: 41035704 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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za cenu nejvýše přípustnou 3.853.663,95 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Komunikace - Severní spoj (DÚR+IČ)”, poř. č. 
048/2015 
  
Usnesení číslo: 02477/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01264/RM1418/21 
k usnesení č. 01745/RM1418/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

3 předloženého materiálu na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně 

výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí v 

rámci stavby “Komunikace - Severní spoj”, v Ostravě, s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 4: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377  

za cenu nejvýše přípustnou 4.155.450,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem 
(DÚR+IČ)”, poř.č. 138/2015 
  
Usnesení číslo: 02478/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02044/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 



Statutární město Ostrava 
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předloženého materiálu na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně 

výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro 

stavbu “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem” s uchazečem, který předložil 

svou nabídku pod poř. č. 2: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 1.990.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh - II. 
etapa”, poř. č. 173/2015 
  
Usnesení číslo: 02479/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 02350/RM1418/34 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

na realizaci stavby “Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh - II. etapa”, a to v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování koordinační studie v rámci 
dopravního propojení centrální části města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02480/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vypracování koordinační studie za účelem zajištění časové a věcné koordinace dílčích projektů 

(dopravních záměrů) v centrální části města v úseku mezi Černou loukou, přes Karolinu až do 

Dolní Oblasti Vítkovic, a to mezi objednatelem (příkazcem): 
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statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem (příkazníkem): 

OSA projekt s.r.o. 

se sídlem Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 47155337 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast 
Radvanice a Bartovice (PD+AD)”, poř. č. 160/2015 
  
Usnesení číslo: 02481/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro změnu stavby před dokončením a projektové dokumentace pro provádění 

stavby včetně výkonu občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby “Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice”, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

Ing. Renata Fuková 

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava-Krásné Pole 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 690 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Oprava tech. chodby vod. přivaděče DN 600 v 
prameništi Nová Ves”, poř. č. 167/2015 
  
Usnesení číslo: 02482/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 



Statutární město Ostrava 
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“Oprava tech. chodby vod. přivaděče DN 600 v prameništi Nová Ves” k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

VEGI, s.r.o. 

se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25345583 

za cenu nejvýše přípustnou 360.498,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 13 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - “Náhradní výsadba - 
Terminál Hranečník” 
  
Usnesení číslo: 02483/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření “smlouvy o dílo” se společností 

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. se sídlem Jahodová 782, 725 29 Ostrava- 

Petřkovice, IČO: 26825261 za účelem provedení náhradní výsadby a to za cenu nejvýše 

přípustnou 257 300,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02484/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 9776/RM1014/128 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava 

na jednání valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. uplatnit navrhované úpravy 

Tarifu ODIS a jeho ceníku na rok 2016 v tarifní oblasti MĚSTO OSTRAVA a Ostrava XXL 
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takto: 

• změna cen papírových krátkodobých časových jízdenek s platností 10 a 60 min. a SMS 

jízdenek, 

• zrušení dvouzonových a třízonových dlouhodobých časových jízdenek, 

• zavedení bezplatné  přepravy občanů ve  věku od 65 let na území statutárního města 

Ostravy, 

dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ivo Hařovský, T: 30.11.2015 

 náměstek primátora 

  
2) schvaluje 

  
změnu termínu implementace bezkontaktní čipové karty ODISka včetně  utlumení papírových 

dlouhodobých časových jízdenek  pro dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 37 
Plán zimní údržby komunikací a plán zimního provozu MHD od 1. 11. 
2015 do 31. 3. 2016 
  
Usnesení číslo: 02485/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
stav připravenosti zimní údržby pozemních komunikací a provozu v hromadné dopravě v 

zimním období 2015/2016 

  

2) projednala 

  
plán zimní údržby pozemních komunikací na území statutárního města Ostravy na období od  

1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
složení štábu zimní údržby komunikací pro zimní období 2015/2016 dle předloženého 

materiálu 
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RM_M 2 
Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02486/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03195/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

- rozhodnout o pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 24, 28, 35, 37, 39, 

40A, 40B, 41, 42, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64A, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 

64J, 64K, 64L, 65 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- rozhodnout o nepořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy v lokalitách č. 23, 25, 26, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 64B, 66, 67, 68, 69, 70, 

71 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

podmínit pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její 

zpracování u položek č. 24, 39, 41, 42, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 62, 65 dle důvodové zprávy a 

příloh č. 1 až 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh o pořízení změny č. 2 Územního plánu 

Ostravy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 25.11.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s Římskokatolickou 
farností Ostrava - Moravská Ostrava, pro výstavu 
  
Usnesení číslo: 02487/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
26 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka archiválie - 

Stavební plán baziliky pro 3200 osob v Moravské Ostravě (Bau-Plan zu einer Basilika auf 

3200 M. Mährisch Ostrau) - s Římskokatolickou farností Ostrava - Moravská Ostrava, se 

sídlem náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava, na dobu určitou od účinnosti smlouvy 

do 16. 01. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Úprava Badatelského řádu Archivu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02488/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu Badatelského řádu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině 
vysokého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02489/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny  na hladině vysokého napětí pro 

rok 2016 

mezi zákazníkem : 

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

a dodavatelem 

Amper Market, a.s., se sídlem: Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00, IČO:                     
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241 28 376 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy 
č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 02490/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03211/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 43 
Informace o postupu plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 14. 10. 2015 
  
Usnesení číslo: 02491/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s postupem plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 10. 2015 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Podání žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva práce a 
sociálních věcí České republiky na podporu poskytování sociálních 
služeb 
  
Usnesení číslo: 02492/RM1418/36 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci ze státního rozpočtu v rámci 

dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pro rok 2016 v oblasti 

poskytování sociálních služeb 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 03.11.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

  
 
 


