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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.12.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02787/RM1418/41 RM_M 0 Schválení programu 41. schůze rady města dne 

08.12.2015 

28 

02788/RM1418/41 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Střediska volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

35 

02789/RM1418/41 RM_M 32 Zásady pro poskytování pracovního volna s 

náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům 

zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své 

funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2016) 

35 

02790/RM1418/41 RM_M 27 Smlouva o kompenzaci za plnění tarifních 

závazků při zabezpečení přepravy strážníků 

Městské policie Ostrava a zaměstnanců Městské 

policie Ostrava vykonávající službu asistentů 

prevence kriminality a referentů dopravní výchovy 

25 

02791/RM1418/41 RM_M 47 Uzavření smlouvy o výpůjčce 17 ks dopravních 

automobilů pro potřeby jednotek sboru 

dobrovolných hasičů vybraných městských 

obvodů města Ostravy 

01 

02792/RM1418/41 RM_VZ 5 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého 

rozsahu “Vyšetřovací automobil” pro Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského kraje, poř. č. 

veřejné zakázky 211/2015 

01 

02793/RM1418/41 RM_M 26 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

28 

02794/RM1418/41 RM_M 45 Náhrada škody - pád na chodníku V.P. 28 

02795/RM1418/41 RM_M 24 Změna usnesení č. 0623/ZM1418/8 ze dne 

9.9.2015 (Smlouva o finanční spoluúčasti a 

spolupráci při zajištění projektu s Roma Education 

Fund) 

86 

02796/RM1418/41 RM_M 31 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

86 

02797/RM1418/41 RM_M 43 Žádost spolku FC Vítkovice 1919, o změnu 

termínu použití a vyúčtování poskytnuté investiční 

dotace 

87 

02798/RM1418/41 RM_M 48 Návrh dopisu primátora statutárního města 

Ostravy s vyjádřením podpory uspořádání 

Mistrovství České republiky mužů a žen v halové 

atletice 27. - 28. 2. 2016 

87 

02799/RM1418/41 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace 

40 
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02800/RM1418/41 RM_M 8 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČO 70631841 

41 

02801/RM1418/41 RM_M 9 Předchozí souhlas s nabytím darů do vlastnictví 

Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

40 

02802/RM1418/41 RM_M 14 Návrh na schválení transformačních plánů 

Domova Barevný svět a Domova na Liščině 

příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava 

86 

02803/RM1418/41 RM_M 20 Schválení záměru zpracování dokumentu Strategie 

protidrogové politiky statutárního města Ostrava 

na období 2016-2020 

86 

02804/RM1418/41 RM_M 2 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku města Ostravy svěřeného do 

správy Janáčkově filharmonii Ostrava, 

příspěvkové organizaci 

42 

02805/RM1418/41 RM_M 6 Ukončení realizace projektu Tramvajová zastávka 

Karolina 

90 

02806/RM1418/41 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkového pilíře 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

02807/RM1418/41 RM_M 18 Návrh na záměr města pronajmout části pozemku 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava. Návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava. 

08 

02808/RM1418/41 RM_M 19 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku SMO o 

realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

02809/RM1418/41 RM_M 21 Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u 

Bílovce, obec Vřesina 

08 

02810/RM1418/41 RM_M 22 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, pro společnost Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

08 

02811/RM1418/41 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou. 

08 
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02812/RM1418/41 RM_M 39 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-

VŽ,obec Ostrava 

08 

02813/RM1418/41 RM_M 42 Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

02814/RM1418/41 RM_M 44 Návrh na odkoupení pozemků v Ostravě 

Radvanicích 

89 

02815/RM1418/41 RM_M 4 Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 

183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního 

plánování při pořizování územně plánovacích 

dokumentací a jejich změn 

89 

02816/RM1418/41 RM_M 5 Jmenování předsedy pracovní skupiny pro rozvoj 

území Nové Karoliny 

89 

02817/RM1418/41 RM_M 7 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 

02818/RM1418/41 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 1426/2014/OER/OI/LPO k projektu 

EKOTERMO IIA Ostrava 

05 

02819/RM1418/41 RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v 

souvislosti s realizaci stavby Atletická hala v 

Ostravě 

05 

02820/RM1418/41 RM_M 37 Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” v 

souvislosti se stavbou “Cyklistické propojení 

ul.17.listopadu, VTP” zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02821/RM1418/41 RM_M 38 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 14.11.2014 ke stavbě 

„Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a 

stoka M od Š7 po Š12“ a „Odkanalizování ul. 

Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská – oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa“ v k.ú. 

Michálkovice a Slezská Ostrava 

05 

02822/RM1418/41 RM_M 40 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací 

stavby “Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. 

Psohlavců, Martinovská” 

05 

02823/RM1418/41 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Prodloužení VO na ul. F. a A. 

Rýšových”, poř.č. 198/2015 

05 

02824/RM1418/41 RM_M 25 Sadové úpravy v MOb MOaP 80 

02825/RM1418/41 RM_M 46 Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

80 

02826/RM1418/41 RM_VZ 4 Veřejné zakázka “Veterinární péče 2016-2017”, 

poř. č. 185/2015 

80 

02827/RM1418/41 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Pronájem optických vláken”, 

poř. č. 208/2015 

83 
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02828/RM1418/41 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Dodávka software pro datové 

úložiště”, poř.č. 199/2015 

83 

02829/RM1418/41 RM_M 11 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku ze psů 

07 

02830/RM1418/41 RM_M 12 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

07 

02831/RM1418/41 RM_M 13 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

č. 16 

07 

02832/RM1418/41 RM_M 34 Úprava závazného ukazatele 07 

02833/RM1418/41 RM_M 35 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02834/RM1418/41 RM_M 30 Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová 

a prezentační 

09 

02835/RM1418/41 RM_M 1 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 

na ODSČ 

84 

02836/RM1418/41 RM_M 28 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

sbírkových předmětů s Ostravským muzeem, 

příspěvkovou organizací na období od 1.1.2016 do 

31.12.2016 

84 

02837/RM1418/41 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl s Galerií výtvarného umění v 

Ostravě na období od 1.1.2016 do 31.12.2016 

84 

02838/RM1418/41 RM_M 33 Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v 

průmyslové zóně Mošnov pro rok 2016 

84 

02839/RM1418/41 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece 

Ostravici”, poř. č. 183/2015 

84 

02840/RM1418/41 RM_ORG 1 Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 35 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 41 Návrh směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, 

svěřenou městskému obvodu 

08 

  RM_M 10 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

07 

  RM_M 17 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod 

Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 41. schůze rady města dne 08.12.2015 
  
Usnesení číslo: 02787/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 41. schůze rady města dne 08.12.2015 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Střediska volného času Korunka, 
Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 02788/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Janě Secové, ředitelce Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvkové organizace, IČO 75080508, s účinností od 1.1.2016 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady 
ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodobě uvolněni (pro rok 2016) 
  
Usnesení číslo: 02789/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého 

výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 

pro rok 2016 s úpravou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

  

2) ukládá 

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

jeho jednání dne 16.12.2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Milena Vodárková, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 27 
Smlouva o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení 
přepravy strážníků Městské policie Ostrava a zaměstnanců Městské 
policie Ostrava vykonávající službu asistentů prevence kriminality a 
referentů dopravní výchovy 
  
Usnesení číslo: 02790/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

strážníků Městské policie Ostrava a zaměstnanců Městské policie Ostrava vykonávající službu 

asistentů prevence kriminality a referentů dopravní  výchovy mezi statutárním městem Ostrava 

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 72930, IČO 00845451 a společností  Dopravní podnik Ostrava, 

a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61974757  dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Uzavření smlouvy o výpůjčce 17 ks dopravních automobilů pro potřeby 
jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných městských obvodů 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02791/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce 17 ks dopravních automobilů v celkové hodnotě 65.331.348,50 

Kč pro potřebu jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy mezi 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 (půjčitel), 

statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO 

00845451 (vypůjčitel)  a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 (partner) 
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RM_VZ 5 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky malého rozsahu “Vyšetřovací 
automobil” pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, poř. 
č. veřejné zakázky 211/2015 
  
Usnesení číslo: 02792/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č. 

211/2015 - nákupu 1 ks vyšetřovacího automobilu pro Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 

rozsahu 1 ks vyšetřovacího automobilu společnost THT Polička, s. r. o., Starohradská 316,  

572 01  Polička, IČO 46508147 za cenu nejvýše přípustnou 1.204.286,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně a společností THT 

Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 02793/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 03683/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

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

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

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 45 
Náhrada škody - pád na chodníku V.P. 
  
Usnesení číslo: 02794/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ve věci náhrady škody v souvislosti 

s pádem na chodníku dne 26.8.2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vyřídit žádost pana XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX způsobem 

uvedeným v důvodové zprávě a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Změna usnesení č. 0623/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 (Smlouva o finanční 
spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund) 
  
Usnesení číslo: 02795/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03645/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

změnit své usnesení č.0623/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v bodě 1) tak, že příloha č. 1 se 

nahrazuje přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu  1) tohoto usnesení na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 31 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 
  
Usnesení číslo: 02796/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02528/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

v rámci  operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s podmínkami výzvy č. 02_15_007 “Inkluzivní vzdělávání” v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

78 540 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- v roce 2016: 

na zajištění spolufinancování ve výši 589 tis. Kč 

- v roce 2017: 

na zajištění spolufinancování ve výši 1 571 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění spolufinancování ve výši 1 309 tis. Kč 

- v roce 2019 

na zajištění spolufinancování ve výši 458 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
5) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci s Mgr. Radimem Babincem, rok nar. 1974, Křižkovského 

913/5, 712 00  Ostrava-Muglinov dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Žádost spolku FC Vítkovice 1919, o změnu termínu použití a vyúčtování 
poskytnuté investiční dotace 
  
Usnesení číslo: 02797/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03707/15 
k usnesení č. 2520/ZM1014/32 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



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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rozhodnout o změně termínu použití a vyúčtování poskytnuté účelové investiční dotace spolku 

FC Vítkovice 1919, se sídlem 30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava, IČ: 22881425 a uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 1313/2014/SVŠ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

16.12.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 48 
Návrh dopisu primátora statutárního města Ostravy s vyjádřením 
podpory uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v halové 
atletice 27. - 28. 2. 2016 
  
Usnesení číslo: 02798/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem dopisu primátora statutárního města Ostravy s vyjádřením podpory uspořádání 

Mistrovství České republiky mužů a žen v halové atletice 27. - 28. 2. 2016 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02799/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 8 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Domov 
Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 70631841 
  
Usnesení číslo: 02800/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO 70631841 v 

celkové výši 5.602,-- Kč 

  

 
RM_M 9 
Předchozí souhlas s nabytím darů do vlastnictví Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02801/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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



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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tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 14 
Návrh na schválení transformačních plánů Domova Barevný svět a 
Domova na Liščině příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02802/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
- transformační plány Domova Barevný svět a Domova na Liščině příspěvkové organizace 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu 

-  závazek k deinstitucionalizaci pro účely poskytnutí dotace v rámci výzvy operačního 

programu Zaměstnanost dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Schválení záměru zpracování dokumentu Strategie protidrogové 
politiky statutárního města Ostrava na období 2016-2020 
  
Usnesení číslo: 02803/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03638/15 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem zpracovat Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období 

2016-2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

schválit záměr zpracovat Strategii protidrogové politiky statutárního města Ostrava na období 

2016-2020 dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

16.12.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 2 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
města Ostravy svěřeného do správy Janáčkově filharmonii Ostrava, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 02804/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v 

celkové pořizovací hodnotě 287.259,- Kč svěřeného do správy Janáčkově filharmonii Ostrava, 

příspěvkové organizaci, IČO 00373222, se sídlem ul. 28. října 2556/124, 70200 Ostrava-

Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

  

předseda:   

Bc. Jana Vybíralová, vedoucí ekonom 

členové:  

Radomil Drápal, dopravní referent 

Rostislav Holec, správce informačních a komunikačních technologií 

Lenka Bachoříková, referent majetkové správy 

Bc. Ondřej Daněk, koordinační projektový a programový pracovník 

Jozefína Rucká, referent odboru majetkového MMO  



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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3) ukládá 

  
likvidační komisi 

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

  

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 6 
Ukončení realizace projektu Tramvajová zastávka Karolina 
  
Usnesení číslo: 02805/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 6309/RM1014/82 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Tramvajová zastávka Karolina” 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko  

2007 - 2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Tramvajová zastávka Karolina” dle podmínek stanovených ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0951/2013/OER - příloha č. 1) 

a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.12.2020 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace potřebné k vypracování zprávy o stavu a změnách projektu v období 

udržitelnosti projektu “Tramvajová zastávka Karolina” dle podmínek stanovených ve Smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0951/2013/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 



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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4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu 

vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - poskytovateli 

dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu “Tramvajová 

zastávka Karolina” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady (ev. č. 0951/2013/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 
kV včetně přípojkového pilíře a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02806/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře na 

pozemku: 

parc.č. 2935/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 2935/23 Břenek, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

provozování  podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře k 

části pozemku: 

parc.č. 2935/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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



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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ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 
Heřmanice, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 02807/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

3078/39, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 10,58 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 1 m2, část označená v katastrální mapě jako (část 

“B”) o výměře 2,50 m2 a část označená v katastrální mapě jako (část “C”) o výměře 7, 08 m2 v 

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

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

479/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 5,17 m2 v k.ú Heřmanice,obec Ostrava (ul. 

Dostálova), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 19 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 02808/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 6,279.203,73 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s.,  a to: 

I. Dokončené investiční akce městského obvodu Michálkovice v celkové pořizovací ceně 

1,671.700,- Kč 

- Vodovod ul. Východní z potrubí PVC PE 90, PE 40 v celkové délce 411 m včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, uložený v pozemcích parc.č. 403/17, parc. č. 403/3 

všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

rozhodnutím č.2/92 ze dne 14.1.1992 a vybudována v rámci stavby „Inženýrské sítě ZO 

Východní ul. v k.ú. Michálkovice”, v pořizovací ceně 376.000,00 Kč 

- Vodovodní řad DN 100 v celkové délce 462,5 m včetně 5 kusů podzemních hydrantů, 

uložený v pozemcích parc. č. 437/1, parc. č. 438/1, parc. č. 447/1, parc. č. 447/7, parc. č. 453/2, 

parc. č. 460/13, parc. č. 460/14, parc. č. 460/15, parc. č. 460/16, parc. č. 465/35, parc. č. 

465/47, parc. č. 465/65, parc. č. 465/67, parc. č. 612/1 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. 

Stavba byla vybudována na základě rozhodnutí č. 264/15/VH ze dne 19.5.2015 v rámci stavby 

„Vodovod ul. Chleborádova, Ostrava – Michálkovice“, v pořizovací ceně  1,295.700,00 Kč 

II Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

4,607.503,73 Kč 

- Jednotná kanalizační stoka DN 400 včetně kanalizačních šachet v délce 34,4 m, uložená 

v pozemcích parc. č. 1897/8, parc. č. 1897/10, parc. č. 1906/162, parc. č. 1907, parc. č. 1953/1, 

parc. č. 1953/3, parc. č. 1953/6 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č.74/15/VH ze dne 30.7.2015 a vybudována v rámci 

stavby „Rekonstrukce kanalizace v křížení ulic Balbínova – Hlučínská“ ORG 7277, 

v pořizovací ceně 2,732.917,01 Kč. 

- Obslužná komunikace délky 152 m, šířka jízdního pruhu je 3 m, v místě výhybny rozšířena 

na 5 m v délce 10 m, umístěná na pozemcích parc. č. 679/2, parc. č. 680/2, parc. č. 688/1, parc. 

č. 690/1, parc. č. 2015, parc. č. 2045 v k.ú. Koblov, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č.53/2015 ze dne 30.4.2015 a vybudována v rámci stavby 

„Protipovodňová ochrana Žabník – ČS povodňová“ ORG 5010, v pořizovací ceně 

1,874.586,72 Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení v souladu s Koncesní 
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smlouvou, a to: 

• u kanalizace na ul. Ostrčilova – oprava kanalizace DN 300 délky 21,96 m, DN 250 délky 

85,13 m, DN 200 délky 23,78 m včetně 8 kusů kanalizačních šachet, výměny poklopů, 

stupadel, č. majetku 151849 o celkovou částku 2,000.434,11 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace 

Ostrčilova“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

• u objektu Babylón v areálu úpravny vody v Nové Vsi – stavební úpravy oken a vstupních 

dveří, lokální opravy vnitřních omítek, výmalba ochozů a penetrace železitých nánosů ve 

vnitřních prostorách budovy,  výměna  elektroinstalace včetně  rozvaděče, oprava fasády 

včetně nátěru,  rekonstrukce  přístupového chodníku,  okapového chodníku a 

hromosvodové soustavy, č. majetku 87809 o celkovou částku 1,629.947,64 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Úpravna vody Nová Ves -

rekonstrukce objektu Babylón“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizační stoky T11, T15c, T15 DN 300 z trub kameninových včetně kanalizačních šachet 

v celkové délce 776,8 m, uložené v pozemcích parc. č. 1857/3, parc. č. 1857/2, parc. č. 1857/1, 

parc. č. 1859/1, parc. č. 1953/1, parc. č. 1874/5, parc. č. 1818/21, parc. č. 1849/1 a parc. č. 

1260/1 všechny v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla vybudována na základě 

rozhodnutí č.67/15/VH ze dne 20.8.2015. 

- Vodovodní  řad  DN  150  včetně podzemního hydrantu v celkové délce 284,78 m, uložený 

v pozemcích parc. č. 105/1, parc. č. 105/9, parc. č. 207/1 všechny v k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.83/15/VH/K ze dne 25.8.2015. 

  

4) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 10.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 
Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 02809/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03716/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 

Praha 4, týkající se projednání návrhu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej nemovitých 

věcí v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, a to pozemky: 

- parc.č. 1174/6 

- parc.č. 1698/14 

- parc.č. 1698/15 

- parc.č. 1698/17 

- parc.č. 1701/4 

- parc.č. 1701/6 

- parc.č. 1701/9 

- parc.č.1701/11 

- parc.č. 1701/12 

- parc.č. 1705/6 

- parc.č. 1709/49 

- parc.č. 1709/50 

- parc.č. 1715/34 

- parc.č. 1715/35 

- parc.č. 1717/2 

- parc.č. 1717/4 

- parc.č. 1717/5 

- parc.č. 1717/9 

- parc.č. 1717/10 

- parc.č. 1717/11 

- parc.č. 1717/12 

- parc.č. 1717/13 

- parc.č. 1717/15 

- parc.č. 1717/16 

- parc.č. 1719/7 

- parc.č. 1719/8 

- parc.č. 1719/9 
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- parc.č. 1719/10 

- parc.č. 1719/11 

- parc.č. 1719/37 

- parc.č. 1719/38 

- parc.č. 1719/39 

- parc.č. 1720/2 

- parc.č. 1722/3 

- parc.č. 1753/65 

- parc.č. 1760/2 

- parc.č. 1760/3 

- parc.č. 2130/27 

- parc.č. 2130/29 

- parc.č. 2130/30 

- parc.č. 2137/2 

- parc.č. 2137/7 

- parc.č. 2137/15 

- parc.č. 2137/19 

- parc.č. 2137/20 

- parc.č. 2137/21 

- parc.č. 2137/24 

- parc.č. 2137/25 

- parc.č. 2137/26 

- parc.č. 2137/28 

- parc.č. 2137/29 

- parc.č. 2137/31 

- parc.č. 2137/36 

- parc.č. 2137/39 

- parc.č .2137/40 

- parc.č. 2137/42 

- parc.č. 2522/1 

- parc.č. 2522/2 

- parc.č. 2522/3 

- parc.č. 2522/4 

- parc.č. 2522/5 

- parc.č. 2522/6 

- parc.č. 2522/7 

- parc.č. 2522/8 

- parc.č. 2522/10 

- parc.č. 2522/11 

- parc.č. 2522/12 

- parc.č. 2522/13 

- parc.č. 2522/14 

- parc.č. 2523/1 

- parc.č. 2523/2 

- parc.č. 2523/3 

- parc.č. 2523/5 

- parc.č. 2523/6 



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 23/47  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4, 

za kupní cenu 7.389.960,-Kč a neuzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 1/5 předloženého 

materiálu 

Odchylku od kupní ceny, která není v daném místě a čase obvyklá, není možné řádně 

zdůvodnit. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  

písemně vyzvalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlo Na Pankráci 546/56, PSČ 

145 05 Praha 4, aby požádalo Ministerstvo financí o udělení předchozího souhlasu ke sjednání 

kupní ceny při úplatném nabývání pozemků uvedených v bodě 2) tohoto usnesení za cenu v 

čase a místě obvyklou, a to ve výši stanovené znaleckým posudkem č. 22-15 ze dne 23.9.2015, 

zpracovaným obchodní společností ALFA znalecká s.r.o., tj. celkem 24.330.900,-Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení a návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02810/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a 

provozování trakčního stožáru, k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 78 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou. 
  
Usnesení číslo: 02811/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 930 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX X XXXXX XX XXX XXX XX XXXXX 

v rámci stavby “Novostavba prodejního skladu včetně žumpy, vsaku, přípojek IS, zpevněných 

ploch a oplocení na parc. č. 984,983/2 a 930 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí” 

  

2) rozhodla 

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

provozování, údržby a opravy plynovodní přípojky k části pozemku: 

parc. č. 930 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXX XXX XX XXXXX 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to parc.č. 930, ost. plocha - silnice o výměře 50 m2 v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

(ul. Truhlářská) 

s 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX X XXXXX XX XX 

XXX XX XXXXX 

za účelem vybudování plynovodní přípojky v rámci realizace stavby “Novostavba prodejního 

skladu včetně žumpy, vsaku, přípojek IS, zpevněných ploch a oplocení na parc.č. 984, 983/2 a 

930 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4 500,- Kč/ročně, na 

dobu určitou, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ,obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02812/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03677/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit své usnesení č. 1430/ZM1014/20, bod 2) ze dne 5.12.2012 (prodej pozemku p.p.č. 

460/23 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava) nesvěřený městskému 

obvodu Vítkovice 

  

2) projednala 

  
žádost pana XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1969, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX o prodej níže uvedených nemovitých věcí v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřených městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemku p.p.č. 460/23  

- pozemku p.č.st. 4378 

- pozemku p.č.st. 4959 

s tím, že pan Procházka požaduje prodat pozemek p.p.č. 460/23 za sníženou kupní cenu, než je 

cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 3230-17/2015 ze dne 5.2.2015 znalce 
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XXXXXXXXXX XXXXXX ve výši 481.600,- Kč, a to za kupní cenu ve výši 240.800,- Kč. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat  pozemek p.č.st. 4959 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Vítkovice 

panu   XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok  narození  XXXXX   bydliště  XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX 

za  cenu obvyklou ve výši 18.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 

s tím,  že  uvedený  pozemek  v  rámci  předkupního  práva  bude  nabídnut  panu 

 XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

rozhodnout  prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek p.p.č. 460/23 

- pozemek p.č.st. 4378 

včetně příslušenství na pozemku  p.p.č. 460/23 v k.ú. Zábřeh-VŽ, a to venkovních úprav (plot z 

kovových profilů a vrata ocelová z profilů) 

panu  XXXXXXX XXXXXXXXXXX,  rok  narození  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 

za  cenu obvyklou ve výši 547.600,- Kč, z toho: 

- kupní cena pozemku p.p.č. 460/23 činí ........................ 481.600,- Kč 

- kupní cena pozemku p.č.st. 4378 činí .............................20.800,- Kč 

- venkovní úpravy na pozemku p.p.č. 460/23 činí .............45.200,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

za podmínky,  že obě kupní smlouvy s panem XXXXXXXX XXXXXXXXXX budou 

uzavřeny současně 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o učinění nabídky na využití předkupního práva na odkoupení pozemku p.č.st. 

4959 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného 

městskému obvodu Vítkovice s termínem pro vyjádření do 14 dnů ode dne doručení této 

nabídky 

panu Drahomíru Růžičkovi, rok narození 1935, bydliště XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX 
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za cenu obvyklou ve výši 18.400,- Kč 

a  uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02813/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03709/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu včetně součástí a příslušenství, a 

to: 

- pozemek parc. č. 291 jehož součástí je stavba čp. 491 

- přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 491 

- pozemek parc. č. 293 včetně betonového hřiště - sportoviště, zpevněné plochy - účelové 

(obslužné) komunikace sloužící pro příjezd k budově, parkovací plochy u budovy  a oplocení 

pozemku 

za účelem provozování vzdělávacího zařízení 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 11 280 000,- Kč, a to 

do společného jmění manželů XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX., datum narození 

XXXXXXXX a Ing. XXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, oba 

bydliště: XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický 

podíl 1/2, za kupní cenu ve výši 5.640.000,- Kč 

a 
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XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, datum narození XXXXXXXXX, 

bydliště: XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, spoluvlastnický 

podíl 1/2, za kupní cenu ve výši 5.640.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného předkupního práva dle přílohy 

č. 2  předloženého materiálu s úpravou a s úpravou v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh na odkoupení pozemků v Ostravě Radvanicích 
  
Usnesení číslo: 02814/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03713/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 2875/2 

- parc.č. 2875/4 

- parc.č. 2875/5 

- parc.č. 2875/6 

- parc.č. 2875/7 

- parc.č. 2876/3 

- parc.č. 2876/4 

- parc.č. 2876/5 

- parc.č. 2876/6 
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- parc.č. 2876/8 

- parc.č. 2876/9 

- parc.č. 2876/10 

od podílových spoluvlastníků: 

• Ing. arch. XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2) 

• XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X, 

XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4) 

• XXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XX XXXXXX X, XXXX 

XXXXXXXX, XXXXXXXXX (podíl ve výši 1/4) 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 1.877.250,-Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně 
plánovacích dokumentací a jejich změn 
  
Usnesení číslo: 02815/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 03660/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit pana Ing. Břetislava Rigera jako určeného zastupitele ve smyslu zákona č. 183/2006 
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Sb., při pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území statutárního 

města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh na schválení určeného zastupitele dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání 

zastupitelstva města dne 16.12.2015 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 16.12.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 5 
Jmenování předsedy pracovní skupiny pro rozvoj území Nové Karoliny 
  
Usnesení číslo: 02816/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
dosavadního předsedu pracovní skupiny pro rozvoj území Nové Karoliny Ing. Kamila Bednáře 

  

2) jmenuje 

  
novým předsedou pracovní skupiny pro rozvoj území Nové Karoliny náměstka primátora  

Ing. Břetislava Rigera 

  

 
RM_M 7 
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: 02817/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03025/15 
k usnesení č. 02470/RM1418/36 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 
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své usnesení č. 02470/RM1418/36 ze dne 27.10.2015 

  

2) 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” 

  

3) 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 těchto stok v Ostravě - Michálkovicích 

   
  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 
1426/2014/OER/OI/LPO k projektu EKOTERMO IIA Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02818/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 9809/RM1014/129 ze dne 29.04.2014 
k usnesení č. 11118/RM1014/144 ze dne 07.10.2014 
k usnesení č. 00441/RM1418/9 ze dne 20.01.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.5.2014, ve 

znění pozdějších změn a dodatků, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8,  

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a zhotovitelem BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO 26807947, se 

sídlem Bruzovice 88, PSČ 739 36 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci v souvislosti s realizaci stavby 
Atletická hala v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02819/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci v souvislosti se stavbou ORG 8178 Atletická hala Vítkovice - 

přeložky se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.,  se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 

Ostrava - Zábřeh, IČ: 25911368 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” v souvislosti se stavbou 
“Cyklistické propojení ul.17.listopadu, VTP” zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02820/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, 

VTP” mezi pronajímatelem pozemku Fakultní nemocnicí Ostrava, 17.listopadu 1790, 708 52 

Ostrava-Poruba, IČO:00843989 

a nájemcem 

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

předmětem je stavba cyklistické stezky na části pozemku p.č. 1726/12 v katastrálním území 

Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO 
ze dne 14.11.2014 ke stavbě „Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG 

(zn.předkl.) 
05 
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a stoka M od Š7 po Š12“ a „Odkanalizování ul. Šmilovského, 
Sládečkova, Petřvaldská – oblast Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. 
etapa“ v k.ú. Michálkovice a Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02821/RM1418/41 
  
k materiálu č. BJ1418 03469/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2486/2014/OI/LPO ze dne 

14.11.2014 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 a společností KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská 

Ostrava, IČO 25890981 na realizaci stavby “Plošná kanalizace Michálkovice, stoka MG a 

stoka M od Š7 po Š12” a “Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast 

Slezská Ostrava, Michálkovice, 1. etapa”, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 
1016/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Propojenost 
cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” 
  
Usnesení číslo: 02822/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03670/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1016/2015/OI/ZFUN na akci 

“Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská” se 

zhotovitelem společností JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - 
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Kunčice, IČO: 25855581 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Prodloužení VO na ul. F. a A. Rýšových”, poř.č. 
198/2015 
  
Usnesení číslo: 02823/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Prodloužení VO na ul. F. a A. Rýšových“ v městském obvodu Svinov, obec Ostrava, dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

ELTOM, s.r.o. 

Sídlo: Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25837117 

za cenu nejvýše přípustnou 243.375,-Kč bez DPH 

  

 
RM_M 25 
Sadové úpravy v MOb MOaP 
  
Usnesení číslo: 02824/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

197.217 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Sadové 

úpravy v MOb MOaP” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ................... o 198 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ................................................. o 198 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ................................... o 198 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ..................................................... o 198 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji“ 
  
Usnesení číslo: 02825/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03700/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



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 36/47  

rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu “Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji” mezi statutárním městem Ostrava 

a 

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

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejné zakázka “Veterinární péče 2016-2017”, poř. č. 185/2015 
  
Usnesení číslo: 02826/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 02466/RM1418/36 
  
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 na poskytování 

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

2017 v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 1: 

MVDr. Roman Zedek 

Sídlo: Psohlavců 656/18, 721 00 Ostrava -Svinov 

IČO: 71104101 

za ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Pronájem optických vláken”, poř. č. 208/2015 
  

(zn.předkl.) 
83 



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 37/47  

Usnesení číslo: 02827/RM1418/41 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o nájmu optických vláken k 

zajištění provozu metropolitní sítě, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

dodavatelem: 

OVANET a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 29399491 

za nejvýše přípustnou cenu za nájem 79.613 Kč bez DPH / kalendářní měsíc 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Dodávka software pro datové úložiště”, poř.č. 
199/2015 
  
Usnesení číslo: 02828/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 02617/RM1418/38 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 1.100 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 1.100 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu na dodávku softwarového balíku pro rozšíření funkcionality SW Data 

Ontap zajišťujícího provoz datového úložiště Netapp s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř.č. 3.: 

C SYSTEM CZ a.s. 

se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno 

IČO: 27675645 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.546.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření uvedené v bodě 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
  
Usnesení číslo: 02829/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03596/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 
 
 
 

RM_M 12 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  

(zn.předkl.) 
07 



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 39/47  

Usnesení číslo: 02830/RM1418/41 
  
k materiálu č. BJ1418 03595/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 13 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy č. 16 
  
Usnesení číslo: 02831/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03594/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města 

Ostravy č. 16 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 34 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02832/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03676/15 
k materiálu č. BJ1418 03708/15 
  
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 35015 o 142 tis.Kč 

                                      ÚZ 35019 o 40 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté dotace od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 50 tis.Kč 

- běžné výdaje 

na § 4357, pol. 5901, ORJ 180, org. 43 o 673 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, org. 4241, ÚZ 35015 o 142 tis.Kč 

                                                                    ÚZ 35019 o 40 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 201, org. 4234 o 50 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org. 4241 o 2 928 tis.Kč 

 

s n i ž u j í 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 43 o 673 tis.Kč 

s n i ž u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 2 928 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 2310, pol. 6121, org. 7325 o 5 268 tis.Kč 

                                   org. 7325, ÚZ 2310 o 5 744 tis.Kč 

     § 2321, pol. 6121, org. 7032 o 9 010 tis.Kč 

                  pol. 6122, org. 7326 o 1 550 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 300 tis.Kč 

                                  pol. 5169, ÚZ 2310 o 1 400 tis.Kč 

                                  pol. 5171, ÚZ 2310 o 4 344 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 0857 o 2 719 tis.Kč 

                                                   org. 1004 o 200 tis.Kč 

                                                   org. 7176 o 1 591 tis.Kč 

                                                   org. 7231 o 458 tis.Kč 

                     § 2321, pol. 6121, org. 7087 o 9 010 tis.Kč 

                                                   org. 7256 o 1 550 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení 

4.1. úpravu závazného ukazatele 

a)  zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 182 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 50 tis.Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 2 928 tis.Kč 
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c) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o 673 tis.Kč 

4.2. rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02833/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
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 29004 o 14 tis.Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 427 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 1037, pol. 5219, ÚZ 29004 o 14 tis.Kč (A.1.) 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 427 tis.Kč (A.2.) 

(C.1.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5171 o 75 tis.Kč 

                                            pol. 5029 o 20 tis.Kč  

(C.2.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5194 o 90 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 340 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 880 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 70 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5167 o 51 tis.Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 7200 o 5 tis.Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 7200 o 5 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5167, ORJ 130 o 500 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 130, § 4339, pol. 5167, ÚZ 13010 o 20 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4339, ÚZ 13010, pol. 5139 o 20 tis.Kč 

                                                              pol. 5164 o 20 tis.Kč 

                                                              pol. 5167 o 300 tis.Kč 
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                                                              pol. 5169 o 250 tis.Kč 

                                                              pol. 5175 o 40 tis.Kč    

na § 4329, pol. 5173, ORJ 130, ÚZ 13011 o 5 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 6 tis.Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 3111, pol. 6121, org. 5021, ÚZ 54515835 o 126 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 54190877 o 8 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 54100095 o 15 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3118 o 160 tis.Kč 

                                                                         org. 3094 o 2 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 427 tis.Kč (A.2.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 358 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transferys ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 1 300 tis.Kč (C.9.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5156 o 75 tis.Kč 

                                           pol. 5039 o 20 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 430 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5151 o 80 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 150 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 306 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 150 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 70 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5909 o 51 tis.Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 7200 o 10 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 130 o 500 tis.Kč (C.6.) 

na § 4339, pol. 5909, ÚZ 13010 o 650 tis.Kč (C.7.) 

na § 4329, pol. 5166, ORJ 180, ÚZ 13011 o 5 tis.Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 135, ÚZ 13011, § 4329, pol. 5011 o 585 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 145 tis.Kč  

                                                              pol. 5032 o 70 tis.Kč 

           na ORJ 180, ÚZ 13011, § 4329, pol. 5909 o 500 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
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na § 6409, pol. 6909, ÚZ 95 o 311 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 427 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 604 o 3 358 tis.Kč (B.1.) 

Městské obvody dle bodu C.9. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem  

o 1 300 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 celkem o 1 300 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační 
  
Usnesení číslo: 02834/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10759/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit obsah návrhové části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava v rozsahu 

předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
obsah prezentační části projektu Integrovaný plán mobility Ostrava v rozsahu předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 
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členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 1 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje na ODSČ 
  
Usnesení číslo: 02835/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty,s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČ 47114983, pro dálkové nastavení kreditu sloužícího k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů s 
Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací na období od 1.1.2016 
do 31.12.2016 
  
Usnesení číslo: 02836/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů mezi Ostravským muzeem, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 

00097594 (půjčitel) a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

(vypůjčitel) dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 

 
RM_M 29 (zn.předkl.) 
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Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl s Galerií 
výtvarného umění v Ostravě na období od 1.1.2016 do 31.12.2016 
  
Usnesení číslo: 02837/RM1418/41 

84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl mezi Galerií výtvarného umění v Ostravě, 

příspěvkové organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČ:00373231 (půjčitel) a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

(vypůjčitel) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov 
pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02838/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  společnosti  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 

709 45 Ostrava, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se změnou ceny pro 

vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2016 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece Ostravici”, poř. č. 183/2015 
  
Usnesení číslo: 02839/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění pravidelné údržby 

a kontroly stavebních objektů na řece Ostravici v rámci stavby “Objekty na řece” dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava 

IČO: 70890021 
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za cenu nejvýše přípustnou 53.000,- Kč bez DPH/měsíc 

  

 
RM_ORG 1 
Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 
  
Usnesení číslo: 02840/RM1418/41 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
upravit Jednací řád rady města s účinností od 01.01.2016 takto: 

Článek 6 - Usnesení rady města a hlasování - bod (2) ve znění: 

O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zdvižením ruky. Z výsledku 

hlasování musí být zřejmé, kolik členů rady města je pro návrh, kolik je proti a kolik se 

hlasování zdrželo, v případě nejednomyslného hlasování členů rady města se uvede jmenovité 

hlasování každého člena rady města. Každý člen rady města nebo tajemník magistrátu může 

navrhnout, aby se o jednotlivých bodech navrženého usnesení hlasovalo odděleně. O tomto 

návrhu rozhodne rada města bez rozpravy. 

Článek 8 - Zabezpečení usnesení rady města a kontrola jeho plnění - bod (1) ve znění: 

Usnesení rady města se vyhotovuje písemně a rozesílá se do 7 dnů adresátům, uvedeným v 

Příloze 1. Usnesení rady města jsou vždy uveřejněna a přístupna na webových stránkách města. 

Spolu s usneseními rady města se zveřejní i výsledky hlasování o přijatých usneseních,  v 

případě nejednomyslného hlasování členů rady města se uvede jmenovité hlasování každého 

člena rady města. 

Článek 9 - Zápis ze schůze rady města - bod (2) písm. e) ve znění: 

Záznam o průběhu hlasování rady města (kolik hlasů bylo pro nebo proti návrhu usnesení a 

kolik se hlasování zdrželo, případně zda a kdo předložil pozměňovací nebo nový návrh na 

usnesení), v případě nejednomyslného hlasování členů rady města bude uvedeno jmenovité 

hlasování každého člena rady města. 

  

2) rozhodla 

  
s účinností od 01.01.2016 uveřejňovat na webových stránkách města Ostravy výsledky 

hlasování o přijatých usneseních rady města takto: 

- výsledek hlasování se uvede počtem hlasů pro návrh, proti návrhu a počtem, kdo se zdržel 

hlasování. 

V případě nejednomyslného hlasování členů rady města bude uvedeno jmenovité hlasování 

každého člena rady města. 

 
 


