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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 05.01.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02935/RM1418/43 RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc listopad 2015 

25 

02936/RM1418/43 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Služby elektronických 

komunikací - Dolní oblast Vítkovic, ul. Dělnická a 

Skautská”, poř. č. 226/2015 

25 

02937/RM1418/43 RM_M 25 Stanovisko k investičnímu záměru na výstavbu 

Komunitního domu seniorů v městském obvodě 

Svinov 

50 

02938/RM1418/43 RM_M 19 Žádost městského obvodu Hrabová 02 

02939/RM1418/43 RM_M 18 Návrh na poskytnutí finančního daru RNDr. T. R., 

dceři generálporučíka ve výslužbě Ing. M. K. 

01 

02940/RM1418/43 RM_M 27 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do Velké Británie (Londýn) ve dnech 9.-

14.1.2016 

01 

02941/RM1418/43 RM_M 29 Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 20. ledna 2016 

28 

02942/RM1418/43 RM_M 20 Stanovisko k realizaci záměrů vzniku a 

provozování podporovaných bytů v lokalitě 

Moravská Ostrava a Přívoz dle podmínek 

programu Podpora bydlení pro rok 2016 

Ministerstva pro místní rozvoj 

30 

02943/RM1418/43 RM_M 30 Úprava rozpočtu - navýšení dotací v oblasti 

kultury a volného času 

87 

02944/RM1418/43 RM_M 24 Souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci 

projektu statutárního města Ostravy “Pořízení 

vozidel pro sociální služby” 

90 

02945/RM1418/43 RM_M 1 Návrh na výkup pozemků pro investiční akci 

“Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole”, v k.ú. 

Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

08 

02946/RM1418/43 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí 

pozemků v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s 

Charitou Ostrava 

08 

02947/RM1418/43 RM_M 6 Návrh záměru pronajmout pozemek v k.ú. Svinov, 

návrh záměru nepronajmout pozemky v k.ú. 

Moravská Ostrava 

08 

02948/RM1418/43 RM_M 7 Návrh na záměr města pronajmout části pozemku 

v k. ú. Sedlnice, obec Ostrava, návrh na souhlas s 

umístěním sídla společnosti v areálu VTPO 

08 

02949/RM1418/43 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro UPC 

08 
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Česká republika, s.r.o. 

02950/RM1418/43 RM_M 11 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s MSK a ŘSD 

08 

02951/RM1418/43 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti evid.č. 2576/2014/MJ ze dne 

3.11.2014 pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02952/RM1418/43 RM_M 13 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

08 

02953/RM1418/43 RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v 

k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

32 

02954/RM1418/43 RM_M 15 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a 

k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

02955/RM1418/43 RM_M 22 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a návrh na 

uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce 

08 

02956/RM1418/43 RM_M 26 Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření 

městskému obvodu Ostrava - Jih; návrh na záměr 

darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 

08 

02957/RM1418/43 RM_M 21 Soutěž o titul Ostravský dům roku 2015 89 

02958/RM1418/43 RM_M 4 Schválení přípravy projektu a podání žádosti o 

dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 

projekt „Zavádění systému environmentálního 

managementu a příprava k certifikaci dle normy 

ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ 

80 

02959/RM1418/43 RM_M 9 Uzavření darovací smlouvy na krmivo značky 

Pedigree pro psy z útulku v Ostravě-Třebovicích 

80 

02960/RM1418/43 RM_M 3 Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu s 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

pro zhodnocování volných finančních prostředků 

města 

07 

02961/RM1418/43 RM_M 16 Návrh na rozšíření okruhu bank spolupracujících 

se statutárním městem Ostrava 

07 

02962/RM1418/43 RM_MZP 1 Organizační změny s účinností od 6. 1. 2016 v 

rámci Magistrátu města Ostravy 

36 

02963/RM1418/43 RM_M 17 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

02964/RM1418/43 RM_M 0 Schválení programu 43. schůze rady města dne 

05.01.2016 

28 

  
 
 
 
 
 
 
 
Materiály, které byly staženy : 
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 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 8 Návrh změny stanov obchodní společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. 

28 

  RM_M 28 Návrh na změnu ve složení rady města 28 

  RM_M 23 Návrh na schválení znění předžalobní výzvy 

adresované společnosti Woodman production a.s. 

28 

  RM_VZ 1 Pravidelný úklid garáží MMO na ul. Pašerových 

na rok 2016 

84 

  RM_VZ 3 Provádění revizí el. nářadí, el. spotřebičů a 

pohyblivých přívodů 

84 

  
RM_M 2 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2015 
  
Usnesení číslo: 02935/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Služby elektronických komunikací - Dolní oblast 
Vítkovic, ul. Dělnická a Skautská”, poř. č. 226/2015 
  
Usnesení číslo: 02936/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikací, spočívající v poskytování, zpracování a přenosu dat, které 

objednateli umožní monitorování bezpečnostní situace na území města Ostravy, v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

za cenu nejvýše přípustnou 840.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 25 
Stanovisko k investičnímu záměru na výstavbu Komunitního domu 
seniorů v městském obvodě Svinov 
  
Usnesení číslo: 02937/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k investičnímu záměru na výstavbu Komunitního domu seniorů v 

městském obvodě Svinov 

  

 
RM_M 19 
Žádost městského obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 02938/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Hrabová o odložení kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků 

uvedených ve Zprávě o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly 

u městského obvodu Hrabová v roce 2015 

  

2) souhlasí 

  
se změnou termínu kontroly plnění opatření uvedeného v bodě 4) usnesení č. 

01781/RM1418/28 ze dne 27.07.2015 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

provést ve 2. čtvrtletí 2016 kontrolu plnění opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě 

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u městského obvodu 

Hrabová v roce 2015 a předložit radě města zprávu o plnění opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

  
 

RM_M 18 (zn.předkl.) 
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Návrh na poskytnutí finančního daru RNDr. T. R., dceři generálporučíka 
ve výslužbě Ing. M. K. 
  
Usnesení číslo: 02939/RM1418/43 

01 

  
k materiálu č. BJ1418 00024/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí  finančního  daru  ve výši 24 000,- Kč  XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX,  dceři generálporučíka ve výslužbě XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 24 tis.Kč 

- zvýší se dary obyvatelstvu 

na   § 3900, pol. 5492, ORJ 221 o 24 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1)  a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 27 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Velké Británie (Londýn) ve dnech 
9.-14.1.2016 
  
Usnesení číslo: 02940/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do 

Velké Británie (Londýn) ve dnech 9.-14.1.2016 za účelem  prohlídky a jednání  s vedením 
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londýnské zoologické zahrady a  dalších institucí 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 26.01.2016 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 29 
Návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 20. ledna 2016 
  
Usnesení číslo: 02941/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 13. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu  

20. ledna 2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 20 
Stanovisko k realizaci záměrů vzniku a provozování podporovaných 
bytů v lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz dle podmínek programu 
Podpora bydlení pro rok 2016 Ministerstva pro místní rozvoj 
  
Usnesení číslo: 02942/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost právnické osoby ALKI spol. s r.o., IČO: 61947113, se sídlem Štěrboholská 1476/85, 

Hostivař, 102 00 Praha 10  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru vzniku a provozování 25 podporovaných 

bytů pro seniory a zdravotně postižené občany na ul. Petra Křičky 3106,  Moravská Ostrava, 

dle podmínek vyhlášené výzvy v rámci programu Podpora bydlení, podprogramu 117D064 

“Podporované byty pro rok 2016”, dotačního titulu Pečovatelský byt, vyhlašovatele 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
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2) souhlasí 

  
s realizací záměru vzniku a provozování podporovaných bytů na ul. Petra Křičky 3106, 

Moravská Ostrava, dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) projednala 

  
žádost fyzické osoby podnikající dle  živnostenského zákona Ing. René Hrabovský, IČO: 

68160194, se sídlem V Troskách 1441/5, 700 30, Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

ve věci vydání stanoviska obce k realizaci záměru vzniku a provozování 8 podporovaných 

bytů určených osobám v nepříznivé sociální situaci se zajištěním sociální služby na ul. 

Mariánskohorská 395/58, Moravská Ostrava - Přívoz, dle podmínek vyhlášené výzvy v rámci 

programu Podpora bydlení, podprogramu 117D064 “Podporované byty pro rok 2016”, 

dotačního titulu Vstupní byt, vyhlašovatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

  

4) souhlasí 

  
s realizací záměru vzniku a provozování podporovaných bytů na ul. Mariánskohorská 

395/58, Moravská Ostrava - Přívoz, dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 30 
Úprava rozpočtu - navýšení dotací v oblasti kultury a volného času 
  
Usnesení číslo: 02943/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5.500 tis. Kč 

 

zvyšují 

ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101, ORJ 160 o 4.000 tis. Kč 

neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 160 o 1.500 tis. Kč 

  

  

2) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Regionální rady v rámci projektu statutárního města Ostravy “Pořízení 
vozidel pro sociální služby” 
  
Usnesení číslo: 02944/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 03840/15 
k usnesení č. 0719/ZM1418/10 
k usnesení č. 02281/RM1418/33 
k usnesení č. 00839/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v rámci projektu “Pořízení vozidel pro sociální služby” se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavírané mezi statutárním městem Ostrava - 

příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na 

Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616 - poskytovatelem dotace 

uvedeného v příloze č. 1 předkládaného materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_M 1 
Návrh na výkup pozemků pro investiční akci “Cyklostezka W Poruba - 
Krásné Pole”, v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 02945/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00034/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 1699/24 o výměře 140 m2 , který vznikne sloučením dílu  

“c” odděleného z  pozemku parc.č.1699/24 a  dílu “d” odděleného z  pozemku parc.č. 1698/61 

vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě geometrického plánu č. 1585-16/2015 

ze dne 21. 5. 2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním 

pracovištěm Ostrava,  pod číslem PGP-1211/2015-807 dne 1. 6. 2015,  od Ing. Jiřího Bárty, rok 

narození 1945, bytem Husova 379,  742 83 Klimkovice, za kupní cenu  

95 200,-  Kč 

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a se zdůvodněním  odchylky od 

ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 1699/25 o výměře 310 m2 , který vznikne  sloučením 

celého pozemku  parc. č.  1699/25 a dílu   “e” odděleného z pozemku parc.č. 1698/62 vše v 

k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě geometrického plánu  č. 1585-16/2015 ze dne 

21. 5. 2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním 

pracovištěm Ostrava,  pod číslem PGP-1211/2015-807 dne 1. 6. 2015, od Marka Lazara, rok 

narození 1966,  bytem Hlavní třída 112/18, 708 00 Ostrava-Poruba, za kupní cenu  

210 800,- Kč  

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a se zdůvodněním odchylky od 

ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 1698/69  o výměře 246 m2, který vznikne oddělením z  

pozemku parc.č. 1698/63 vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, na základě 

geometrického plánu č.. 1585-16/2015 ze dne 21. 5. 2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,  pod číslem PGP-1211/2015-807  

dne 1. 6. 2015 od Miroslava Teslíka  rok narození 1941, bytem U kaple 59, 74285 Vřesina u 
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Bílovce, za kupní cenu  167 280,-Kč  

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

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu se zdůvodněním odchylky od 

ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava s Charitou Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02946/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- části pozemku parc.č. 73/1, ost. plocha - jiná plocha o výměře 8,20 m2 

- části pozemku parc.č. 73/44, ost. plocha - zeleň o výměře 17,50 m2 

oba v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Václava Košaře) 

s církevní organizací 

Charita Ostrava 

se sídlem Kořenského 1323/17 

703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 44940998 

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do 30. 6. 2016, za účelem provedení 

výkopu pro uložení uzemňovací soustavy - hromosvodu umístěného na budově Charitního 

domu Michala Magone v rámci realizace stavby “Stavební úpravy Charitního střediska 

Michala Magone, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Ostrava - Dubina, elektrické 

zařízení”, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 6 
Návrh záměru pronajmout pozemek v k.ú. Svinov, návrh záměru 
nepronajmout pozemky v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02947/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek, parc.č. 2665, orná půda, k.ú. Svinov, obec Ostrava, o 

výměře 1.388 m2 jako zahradu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemky parc.č.1880/2, zahrada, parc.č. 1881/2, zbořeniště, parc.č. 

3566/1,ostatní plocha,  parc.č. 3566/2, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, k provozování parkoviště 

  

 
RM_M 7 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. Sedlnice, obec 
Ostrava, návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti v areálu VTPO 
  
Usnesení číslo: 02948/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že statutární město Ostrava nemá záměr pronajmout části pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda, 

zemědělský půdní fond v k. ú. Sedlnice, obec Ostrava, a to: 

• část o výměře 54 m2 v situačním snímku označená jako část A 

• část o výměře 49 m2 v situačním snímku označená jako část B 

• část o výměře 40 m2 v situačním snímku označená jako část C 

dle situačního snímku č. 1 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 

 

2) souhlasí 
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s umístěním sídla společnosti 

TWOSIDES s.r.o., IČO: 028 83 406 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro UPC Česká republika, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02949/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3594/33 - ostatní plocha, dráha, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 

v rámci stavby: “B2B UPC - Ostrava, 28. října” 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3594/33 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 

IČO: 00562262 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 
MSK a ŘSD 
  
Usnesení číslo: 02950/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby dešťové kanalizace k částem pozemků: 

- p. p. č. 680/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 680/5 – ostatní plocha, dráha, 

- p. p. č. 680/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 680/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 680/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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- p. p. č. 728/34 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 728/35 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 736/22- ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha, 

- p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova  795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby dešťové kanalizace k částem pozemků: 

- p. p. č. 728/15 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 728/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

- p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 736/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 736/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390 

a 

s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 



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 16/28  

se sídlem Úprkova  795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene - služebnosti evid.č. 2576/2014/MJ ze dne 3.11.2014 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02951/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti evid.č. 2576/2014/MJ ze dne 3.11.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Cihelní, Moravapress, NNk” dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02952/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00030/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3247/3 o výměře 272 m2 v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

dle geometrického zaměření č. 1654/2015 ze dne 1.9.2015, které je přílohou č. 1/3 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02953/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
32 

  
k materiálu č. BJ1418 00026/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 271/1, k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava, o výměře 77 m2 - dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 15 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Vítkovice, obec 

(zn.předkl.) 
08 
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Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02954/RM1418/43 
  
k materiálu č. BJ1418 00027/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

541/3, o výměře 208 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1920-

380/2015 ze dne 7.10.2015 jako pozemek p.p.č. 541/11, od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2) 

- XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX(podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou celkem 92.000,-Kč (cena za nově vzniklý pozemek p.p.č. 541/11) 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

podmínky, že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 

vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

 

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout koupit nemovitou věc v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 

189/91, o výměře 60 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 2217-

101/2014 ze dne 24.9.2014 jako pozemek parc.č. 189/160 

od vlastníka RPG Byty, s.r.o., IČO 277 69 127, sídlo Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 

2582/3, PSČ 70197, za cenu obvyklou 30.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a návrh na uzavření dodatku ke 
smlouvě o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 02955/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce 

- koordinačního kabelu světelně signalizačního zařízení na ul. 28 října, v úseku mezi řadičem 

SSZ č. 1015 křižovatka 28. října x Novinářská a řadičem SSZ č. 1023 křižovatka 28. října x Na 

Jízdárně a následně mezi řadičem SSZ č. 1023 a SSZ č. 1016 28. října x Vítkovická, 

realizovaného v rámci stavby „Tramvajové nástupiště Krajský úřad, PS 602 koordinační kabel 

28. října“ 

- světelně signalizačního zařízení křižovatky č. 1023 28.října x Na Jízdárně, které zahrnuje 

řadič, stožáry, stožárové svorkovnice, indukční smyčky, kabelové rozvody ke stožárům a 

indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům, realizovaného v rámci stavby 

„Tramvajové nástupiště Krajský úřad, PS 601 SSZ č. 1023 28. října x Na Jízdárně“ 

se spol. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

IČO: 619 74 757   

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

se sídlem Poděbradova 494/4 

na dobu určitou 5 let, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce věci nemovité – části pozemku ve 

zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1096/1, díl 2, v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 

 Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 se sídlem Poděbradova 494/2 

 IČO: 619 74 757 

za účelem umístění stavby „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce vjezdu do Areálu 

trolejbusy Ostrava, Dopravního podniku Ostrava a.s.“ na dobu určitou 29 dní, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1564/2015/MJ ze 

dne 11.6.2012 uzavřené s 

České dráhy, a.s. 

Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 110 15 

IČO: 70994226 

kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31.10.2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu 
Ostrava - Jih; návrh na záměr darování věcí nemovitých v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 02956/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00028/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí věcí movitých ze svěření městskému obvodu Ostrava - Jih v souladu s 

ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
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pozdějších předpisů v celkové pořizovací hodnotě 683.624,27 Kč, a to: 

DHM – dlouhodobý hmotný majetek 

posilovací stanice, výkonné čerpadlo (zavlažovací systém) 

VZT jednotka VENTO (Remak) (správní budova) 

VZT jednotka ALFA (správní budova) 

VZT střešní ventilátor DVS 311 EV (správní budova) 

DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek 

odrazová deska – trojskok – 4 ks 

branky pro kopanou – 2 ks 

pryžová rohož 600/400/20 - trojskok 

přenosný gumový rozvaděč se 6 zásuvkami – 8 ks 

sloupky na volejbal se sítí – 2 ks 

sedačka umpire – 4 ks 

branky na házenou  - 2 ks 

sloupky na tenis  se sítí – sada – 3 ks 

VZT ventilátor RP 50-25/22 – odvod vzduchu ze šaten 1.NP 

a rozhodnout o převzetí těchto movitých věcí do majetkové evidence statutárního města 

Ostravy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru darovat věci nemovité v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Ostrava - Jih, a to pozemky a stavby: 

- p.p.č. 783/52 

- p.p.č. 783/56, oba včetně stavby lehkoatletického stadionu 

- p.p.č. 783/62, včetně stavby tenisových kurtů se stěnou 

- p.p.č. 783/61, včetně stavby horolezecké věže 

- p.p.č. 783/48, včetně stavby víceúčelového hřiště 

- p.p.č. 783/51, včetně stavby dětského koutku 

- p.p.č. 783/55  

- p.p.č. 783/60  

- p.p.č. 783/53 

- p.p.č. 783/54 

- p.p.č. 783/42 

- p.p.č. 783/49 

- p.p.č. 783/43 

- p.č.st. 6511, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost 

- p.č.st. 6524, bez stavby 

- p.p.č. 783/34, včetně stavby chodníku 

- nový pozemek p.p.č. 783/38, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 235 m2, který vznikne 

sloučením pozemku p.p.č. 783/38 a části pozemku p.p.č. 783/45 dle geometrického plánu č. 
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3290-571/2015, vyhotoveného dne 22.11.2015, včetně stavby komunikace a parkoviště 

- stavba komunikace a parkoviště na pozemcích p.p.č. 783/32, 783/39 ve vlastnictví MSK 

- p.p.č. 783/35, včetně stavby parkoviště 

- p.p.č. 783/36 

- p.p.č. 783/37 

- přípojka vody na pozemku p.p.č. 783/34 

- přípojka kanalizace na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/36, 783/37, 783/38 (rovněž na pozemku 

p.p.č. 783/32 ve vlastnictví   MSK) 

- přípojka NN ke stavbě na pozemku p.č.st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez 

čp/če, obč. vybavenost na   pozemku p.č.st. 6511 

- zavlažování stadionu na pozemcích p.p.č. 783/34, 783/38, 783/51, 783/52, 783/56 (rovněž na 

pozemcích p.p.č. 783/39,   783/40 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44, 

783/45, 783/46, 783/50 svěřených MOb Ostrava - Jih) 

- oplocení stadionu na pozemcích p.p.č. 783/38, 783/51, 783/60 (rovněž na pozemcích p.p.č. 

783/16, 783/39, 783/40, 783/41   ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44, 

783/45 svěřených MOb Ostrava - Jih) 

- osvětlení víceúčelového hřiště na pozemku p.p.č. 783/48 (rovněž na pozemcích p.p.č. 783/45, 

783/46, 783/47 svěřených MOb Ostrava - Jih) 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČO 70890692 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Soutěž o titul Ostravský dům roku 2015 
  
Usnesení číslo: 02957/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vyhlašuje 

  
soutěž o titul Ostravský dům roku 2015 k 15. lednu 2016 

  

2) schvaluje 
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Statut soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 a její rozpočet dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o proplacení odměn za práci v odborné porotě nezávislým odborníkům z oboru urbanismu a 

architektury formou Dohody o provedení práce v hodinové sazbě dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

zajistit průběh soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 30.06.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
5) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru kanceláře primátora 

zajistit vyhlášení soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 a jejich výsledků 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 15.01.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 4 
Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro projekt „Zavádění systému 
environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 
14001 na Magistrátu města Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 02958/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy Magistrátem města 

Ostravy, odborem ochrany životního prostředí ve výši 300 000 Kč  na realizaci projektu 

“Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy 

ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 .................... o 300 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 ........ o 300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “ Zavádění systému environmentálního managementu a příprava 

k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy” ke spolufinancování z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit 

v oblasti udržitelného rozvoje (ŽPZ/02/2016) 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí jako nositeli projektu 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.01.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
6) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt “Zavádění systému 

environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu 

města Ostravy” v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje (ŽPZ/02/2016) 

  

7) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 6) tohoto usnesení 
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v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v 

oblasti udržitelného rozvoje (ŽPZ/02/2016) 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.01.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Uzavření darovací smlouvy na krmivo značky Pedigree pro psy z útulku 
v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 02959/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření Darovací smlouvy na krmivo značky 

Pedigree pro psy z útulku v Ostravě-Třebovicích se společností Mars Czech s.r.o., IČO: 

28444914, se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. pro zhodnocování volných finančních 
prostředků města 
  
Usnesení číslo: 02960/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Smlouvy o běžném účtu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64 94 82 42 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
 
 
 
 

RM_M 16 
Návrh na rozšíření okruhu bank spolupracujících se statutárním 
městem Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
07 
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Usnesení číslo: 02961/RM1418/43 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zahájení spolupráce a o příležitostném zhodnocování dočasně volných finančních prostředků 

statutárního města Ostravy s Oberbank AG se sídlem A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, 

Rakouská republika; pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České 

Budějovice 370 01, IČO 26080222 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zřízení a vedení depozitního účtu TOP LIKVIDITA pro podnikatele, 

právnické osoby mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava 729 30, IČO 

00845451 a Oberbank AG se sídlem A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Rakouská 

republika; pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 370 01, 

IČO 26080222 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Organizační změny s účinností od 6. 1. 2016 v rámci Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02962/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
s účinností ke dni 5. 1. 2016 oddělení externího financování stávajícího odboru veřejných 

zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

  

2) rozhodla 

  
s účinností od 6. 1. 2016 o změně názvu stávajícího odboru veřejných zakázek, externího 

financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu na odbor veřejných zakázek a 

kapitálových účastí 

  

 

 

3) zřizuje 

  
s účinností od 6. 1. 2016 odbor školství a sportu, a to v členění na dvě oddělení: 
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a) školství, které se převádí jako dosavadní oddělení vzdělanosti ze stávajícího odboru 

sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti za současné změny názvu oddělení a 

b) sportu  

  

4) rozhodla 

  
s účinností od 6. 1. 2016 o změně názvu stávajícího odboru sociálních věcí, zdravotnictví a 

vzdělanosti na odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

  

5) rozhodla 

  
s účinností od 6. 1. 2016 o změně názvu stávajícího odboru kultury, sportu a volnočasových 

aktivit na odbor kultury a volnočasových aktivit 

  

6) stanovuje 

  
s účinností od 6. 1. 2016 počty funkčních míst v následujících odborech takto: 

- odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 23 míst, 

- odbor strategického rozvoje 42 míst, 

- odbor školství a sportu 19 míst, 

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví 67 míst, 

- odbor kultury a volnočasových aktivit 11 míst, 

- odbor kancelář primátora 33 míst 

a schvaluje organizační strukturu těchto odborů dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) stanovuje 

  
s účinností od 6. 1. 2016 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města 

Ostravy v pracovním poměru zařazených do magistrátu na 859 

  

 
 
 
 

RM_M 17 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  

(zn.předkl.) 
28 
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Usnesení číslo: 02963/RM1418/43 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXV Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

účinností od 06.01.2016 

  

2) schvaluje 

  
Přílohu č. 2 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s účinností 

od 06.01.2016 

  

3) schvaluje 

  
doplněk XXXXVI Přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 06.01.2016 

  

4) schvaluje 

  
doplněk XVIII Přílohy č. 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu s účinností od 06.01.2016 

  

 
RM_M 0 
Schválení programu 43. schůze rady města dne 05.01.2016 
  
Usnesení číslo: 02964/RM1418/43 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 43. schůze rady města dne 05.01.2016 

  

 
  
 
 


