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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.03.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03413/RM1418/51 RM_M 0 Schválení programu 51. schůze rady města dne 

15.03.2016 

28 

03414/RM1418/51 RM_M 44 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, 

Ostrava-Zábřeh” 

50 

03415/RM1418/51 RM_M 45 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Zaměstnanost pro 

projekt „Rozvoj kompetencí a znalostí 

zaměstnanců zařazených do úřadu Městského 

obvodu Ostrava-Jih” 

50 

03416/RM1418/51 RM_M 46 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekty „Zeleň za Lunou“ a “Zeleň Savarin” 

50 

03417/RM1418/51 RM_M 48 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko pro projekt „Mateřské školy bez hranic” 

50 

03418/RM1418/51 RM_M 49 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o 

dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt „Rekonstrukce bytového 

domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” 

50 

03419/RM1418/51 RM_M 51 Příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace z 

Moravskoslezského kraje pro projekt “Vzdělávání 

pracovníků sociálních služeb ÚMOb MOaP 2016” 

50 

03420/RM1418/51 RM_M 52 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - 

Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská 

Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská 

Ostrava) v rámci programu Ministerstva pro 

místní rozvoj k financování ze státního rozpočtu 

50 

03421/RM1418/51 RM_M 36 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 

Vzdušných sil Armády České republiky 

01 

03422/RM1418/51 RM_M 26 Příprava projektu “Cyklotrasa Y - Průmyslová, 

Baarova” v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

38 

03423/RM1418/51 RM_M 43 Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. 

02959/2015/OSR/ZFUN na zpracování 

Strategického plánu rozvoje statutárního města 

Ostravy 

38 

03424/RM1418/51 RM_M 5 Návrh změny zakládací listiny a návrh na 

jmenování členů orgánů obecně prospěšné 

společnosti Renarkon, o.p.s. 

 

 

41 
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03425/RM1418/51 RM_M 35 Schválení financování a předložení žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekty “Transformace Domova 

Barevný svět” a “Transformace Domova na 

Liščině” právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace 

86 

03426/RM1418/51 RM_M 4 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného majetku města Ostravy ve 

správě Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

42 

03427/RM1418/51 RM_MZP 3 Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve 

věci uveřejňovacích povinností 

90 

03428/RM1418/51 RM_M 37 Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového 

příspěvku a dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti kultury pro rok 2016 

60 

03429/RM1418/51 RM_M 40 Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských 

sportovců za rok 2015 v jednotlivých kategoriích a 

na poskytnutí finančních darů 

60 

03430/RM1418/51 RM_M 50 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 

v mateřských, základních a středních školách se 

sídlem na území SMO pro rok 2016 

60 

03431/RM1418/51 RM_M 42 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., na akci 

“Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a 

rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě” 

45 

03432/RM1418/51 RM_M 16 Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání 

návrhů na ocenění žákovská osobnost a žákovský 

kolektiv u příležitosti Dne dětí 2016 

91 

03433/RM1418/51 RM_M 56 Žádost spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s”, o 

rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční 

dotace 

91 

03434/RM1418/51 RM_M 54 Program na poskytování peněžních prostředků z 

odvodů z loterií a jiných podobných her včetně 

návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro 

poskytování peněžních prostředků 

91 

03435/RM1418/51 RM_M 55 Návrh na změnu stanov společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. ve spojitosti se záměrem 

fúze společnosti OVANET a.s. a společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

03436/RM1418/51 RM_M 22 Projednání smlouvy o dílo na Znalecký posudek 

na stanovení tržní ceny akcie společnosti Garáže 

Ostrava, a.s. 

90 

03437/RM1418/51 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

 

90 
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03438/RM1418/51 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. 

90 

03439/RM1418/51 RM_M 6 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO v k.ú. Slezská Ostrava, k.ú. 

Muglinov, k.ú. Hrušov, k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu pro společnost 

UNIGEO a.s. 

08 

03440/RM1418/51 RM_M 7 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh na 

souhlas s umístěním nadzemního vedení přípojky 

NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03441/RM1418/51 RM_M 8 Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu 

provést stavbu s RPG Byty, s.r.o. 

08 

03442/RM1418/51 RM_M 9 Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti evid.č. 1177/2014/MJ a Dohody o 

zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene evid.č. 1437/2015/MJ a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03443/RM1418/51 RM_M 10 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s RPG Byty, s.r.o., s obcí 

Ludgeřovice 

08 

03444/RM1418/51 RM_M 11 Návrh na svěření pozemku v k.ú. Stará Plesná, 

obec Ostrava městskému obvodu Plesná 

08 

03445/RM1418/51 RM_M 12 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření 

MOb Slezská Ostrava a návrh na schválení 

dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace 

08 

03446/RM1418/51 RM_M 13 Návrh na předání majetku k hospodaření 

dodatkem č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 

08 

03447/RM1418/51 RM_M 14 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr 

pronájmu vodohospodářské stavby 

08 

03448/RM1418/51 RM_M 15 Dodatečný souhlas s provedeným technickým 

zhodnocením na majetku statutárního města 

Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. 

 

08 
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03449/RM1418/51 RM_M 17 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí 

08 

03450/RM1418/51 RM_M 18 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. Husova 7) 

08 

03451/RM1418/51 RM_M 19 Souhlas s novým napojením stávající vodovodní 

přípojky na pozemku SMO v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku. 

08 

03452/RM1418/51 RM_M 20 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava a návrh na záměr 

pronajmout pozemky v k. ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

03453/RM1418/51 RM_M 21 Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města 

č. 0281/ZM1418/5 ze dne 29.04.2015 a bod 1) 

usnesení zastupitelstva města č. 1610/ZM1014/23 

ze dne 20.03.2013, návrh bezúplatně nenabýt 

pozemky parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní 

podnik) 

08 

03454/RM1418/51 RM_M 27 Návrh prodat pozemek v ploše “Strategické 

průmyslové zóny Ostrava-Mošnov” a uzavřít 

kupní smlouvu se společností Vítkovice, výzkum 

a vývoj - technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

03455/RM1418/51 RM_M 28 Návrh prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 159 v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností R - 

Servisní a.s. 

08 

03456/RM1418/51 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

03457/RM1418/51 RM_M 30 Návrh na koupi vodovodu a jednotné kanalizace v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření 

kupní smlouvy se spol. Jaroslav Žák - Reality 

Invest Group s.r.o., na přijetí daru vodovodu v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava, uzavření darovací 

smlouvy s R.H. a uzavření smluv o zřízení 

služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

03458/RM1418/51 RM_M 53 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 08 

03459/RM1418/51 RM_M 1 Uzavření smlouvy o poskytování poradenství a 

konzultací se společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s r.o. 

05 

03460/RM1418/51 RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo 

č. 0875/2014/OI/LPO na úpravu předmětu 

smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní 

uzel Hulváky, I.etapa” 

 

 

05 
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03461/RM1418/51 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektových dokumentací a výkon autorského 

dozoru pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Televizní” v Ostravě - Lhotce 

05 

03462/RM1418/51 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektových dokumentací pro stavbu 

“Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice” 

05 

03463/RM1418/51 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. 

Muglinov”, poř. č. 58/2016 

5 

03464/RM1418/51 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace na 

náměstí SNP”, poř. č. 036/2016 

05 

03465/RM1418/51 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - 

retenční nádrž”, poř. č. 020/2015 

05 

03466/RM1418/51 RM_M 38 Oznámení o projednávání “Návrhu zprávy o 

uplatňování územního plánu Vratimov” 

89 

03467/RM1418/51 RM_M 39 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

v k. ú. Nová Bělá do majetku města 

89 

03468/RM1418/51 RM_M 23 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu 

městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

83 

03469/RM1418/51 RM_M 24 Úprava statutu Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší a vyhlášení programu na 

poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 

ozdravné pobyty v období od 01.11.2016 do 

30.04.2017 

80 

03470/RM1418/51 RM_M 2 Uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních 

a bankovních službách – Platebního účtu s 

individuálními podmínkami 

07 

03471/RM1418/51 RM_M 32 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03472/RM1418/51 RM_M 33 Snížení rozpočtu r. 2016 07 

03473/RM1418/51 RM_M 34 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

07 

03474/RM1418/51 RM_M 31 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti na území Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje ODIS a k 

zajištění dopravní obslužnosti na území 

statutárního města Ostravy 

09 

03475/RM1418/51 RM_M 41 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

03476/RM1418/51 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovení projektové dokumentace “Generální 

oprava střešního pláště ploché střechy budovy 

garáží na ul. Pašerových 1268” 

 

84 
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03477/RM1418/51 RM_M 47 Zateplení fasády a střech objektu občanské 

vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - 

Zábřeh 

50 

03478/RM1418/51 RM_M 3 Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským příspěvkovým organizacím z oblasti 

kultury na krytí dopadů legislativních změn na 

osobní náklady 

87 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektových dokumentací a 

inženýrskou činnost v souvislosti se stavbou 

Zlepšení pracovních podmínek objektu Nové 

radnice. 

05 

  
RM_M 0 
Schválení programu 51. schůze rady města dne 15.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03413/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 51. schůze rady města dne 15.03.2016 

  

 
RM_M 44 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. 
Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 03414/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” ke 

spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 - 

Energetické úspory 
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2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh” v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 5 - Energetické úspory 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy č. 19 v rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, 

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného 

v bodě  2) tohoto usnesení a přílohy č. 1) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 45 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost pro projekt „Rozvoj kompetencí a znalostí 
zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih” 
  
Usnesení číslo: 03415/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu 

Městského obvodu Ostrava-Jih” ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených 

do úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih” v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
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3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy č. 33 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 11.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného 

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.09.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 46 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekty „Zeleň za Lunou“ a “Zeleň 
Savarin” 
  
Usnesení číslo: 03416/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zeleň za Lunou” ke spolufinancování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zeleň Savarin” ke spolufinancování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zeleň za Lunou” v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
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4) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Zeleň Savarin” v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v 

rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.05.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
6) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a o předložení žádosti o dotaci a 

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v 

rámci Operačního programu Životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.05.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
9) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
10) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 4) tohoto usnesení a 

přílohy č. 2) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 48 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko pro projekt „Mateřské školy bez 
hranic” 
  
Usnesení číslo: 03417/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Mateřské školy bez hranic” ke spolufinancování z programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Mateřské školy bez hranic” v rámci programu Interreg 

V-A Česká republika – Polsko 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.07.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného 

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 49 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt „Rekonstrukce bytového 
domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” 
  
Usnesení číslo: 03418/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” ke 

spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “ Rekonstrukce bytového domu V. Vlasákové 2, 4 a 6” 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy č. 16 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 

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

uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného 

v bodě 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 51 
Příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 
kraje pro projekt “Vzdělávání pracovníků sociálních služeb ÚMOb 
MOaP 2016” 
  
Usnesení číslo: 03419/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt ”Vzdělávání pracovníků sociálních 

služeb ÚMOb MOaP 2016” v rámci  Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 

poskytovaných  v Moravskoslezském kraji na rok 2016 poskytovatele Moravskoslezský kraj 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti a všech 

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

na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 

na rok 2016 poskytovatele Moravskoslezský kraj pro projekt “Vzdělávání pracovníků 

sociálních služeb ÚMOb MOaP 2016” v případě, že zastupitelstvo  městského obvodu 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 25.03.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 52 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - Komunitní dům seniorů 
Heřmanická, Slezská Ostrava (B.j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská 
Ostrava) v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj k financování 
ze státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03420/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02560/RM1418/38 

k usnesení č. 0745/ZM1418/11 

k usnesení č. 02866/RM1418/42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení pro podprogram 

117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ dotační titul č. 3 Komunitní 

dům seniorů dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 

110 15 Praha 1, IČO: 66 00 22 22, na projekt “Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská 

Ostrava” - B. j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 29.11.2016 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 36 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů 
NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 
  
Usnesení číslo: 03421/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00764/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ve výši 2 223 tis. Kč spolku Jagello 2000 se sídlem  
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Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO 

v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 223 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery občanských sdružením na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 

o 2 223 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem 

Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava 25, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000 se sídlem 

Výstavní 2224/8, 709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace a 

návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 26 
Příprava projektu “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 03422/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00731/16 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova” ke spolufinancování z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu zajistit veškeré 

úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 43 
Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. 02959/2015/OSR/ZFUN na zpracování 
Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03423/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02700/RM1418/39 

k usnesení č. 02974/RM1418/44 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o o dílo ev. č. 02959/2015/OSR/ZFUN uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a BeePartner, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh změny zakládací listiny a návrh na jmenování členů orgánů 
obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 03424/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 00817/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o změně zakládací listiny obecně prospěšné společnosti 

Renarkon, o.p.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) navrhuje 

  
aby správní rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. s účinností ode dne 21. 3. 2016 

jmenovala MUDr. Pxxxx Gxxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxx xxxxx xxxx/x, xxxxx, 

xxxxxx členem správní rady na další tříleté funkční období  

  

3) navrhuje 

  
aby dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. s účinností ode dne 21. 3. 2016 

jmenovala MUDr. Jxxxxx Lxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxx xxx/xx, xxxxx, xxxxx členem 

dozorčí rady na další tříleté funkční období 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi  

předložit bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Martin Chovanec, T: 23.03.2016 

 ředitel Renarkon, o.p.s. 

  
 

RM_M 35 
Schválení financování a předložení žádostí o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekty “Transformace 
Domova Barevný svět” a “Transformace Domova na Liščině” právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03425/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00792/16 

k usnesení č. 01402/RM1418/23 

k usnesení č. 2760/ZM1014/34 

k usnesení č. 02110/RM1418/30 

k usnesení č. 02802/RM1418/41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Transformace Domova Barevný svět” v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb 

a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priority 9a: Investice do zdravotnické a 

sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, 

snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 18/74  

přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke 

komunitním službám 

  

2) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Transformace Domova na Liščině” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osy 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 

života pro obyvatele regionů, investiční priority 9a: Investice do zdravotnické a sociální 

infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování 

nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k 

sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním 

službám 

  

3) žádá 

   

ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centra pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava 

 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s předložením žádosti o dotaci 

včetně jejich příloh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 7 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování vyhlášené v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.03.2016 

 ředitel 

  
4) schvaluje 

  
financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení v celkové výši 76 000 tis. Kč 

- v roce 2016 na zajištění předfinancování projektu ve výši 11 000 tis. Kč, 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 65 000 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 7 600 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
financování projektu dle bodu 2) tohoto usnesení v celkové výši 65 000 tis. Kč 
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- v roce 2016 na zajištění předfinancování projektu ve výši 9 000 tis. Kč, 

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 56 000 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 6 500 tis. Kč dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015 ve výši                 

20 000 tis. Kč k spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) a 2) tohoto 

usnesení v roce 2016 

 

  

7) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši                       

20 000 tis. Kč dle  bodu 6) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů 

přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2015 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a uložení návrhy dle bodů 6) a 7) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
9) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení v 

rozsahu částek stanovených pro rok 2017 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
10) schvaluje 

  
znění stanovisek pro projekty uvedené v bodě 1) a 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného majetku 
města Ostravy ve správě Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03426/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528,  v 

pořizovací hodnotě 18.124,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_MZP 3 
Příkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci uveřejňovacích 
povinností 
  
Usnesení číslo: 03427/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat odpor proti příkazu vydanému Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ze dne                      

10. 03. 2016, č.j. ÚOHS-S0148/2016/VZ-09539/2016/513/Ešt 

  

 
RM_M 37 
Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku a dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti kultury pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03428/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00802/16 

k usnesení č. 0815/ZM1418/12 

k usnesení č. 0553/ZM1418/8 

k usnesení č. 0798/ZM1014/14 

k usnesení č. 03106/RM1418/46 

k usnesení č. 0930/ZM1418/14 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2016 příjemci uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši a za 

podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

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

13.04.2016 k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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3) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z 

věcných důvodů 

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 příjemci uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek pro 

poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 3, 5 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 1 130 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101 o 350 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7101 o 780 tis. Kč 

  

  

6) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2015 v 
jednotlivých kategoriích a na poskytnutí finančních darů 
  
Usnesení číslo: 03429/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
60 

  

k usnesení č. 0932/ZM1418/14 

k materiálu č. BJ1418 00785/16 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
vyhlásit nejlepší Ostravské sportovce za rok 2015 v jednotlivých kategoriích: 

jednotlivec: Baxxxxx Zxxxxx (Klub plaveckých sportů Ostrava, plavání) 

talent: Hxxxx Rxxxxx (Tělovýchovná jednota Ostrava, golf) 

handicapovaný jednotlivec: Mxxxxx Hxxxxxxx (Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, stolní tenis) 

sportovní osobnost/legenda: Jaxxxxx Txxxx (volejbal) 

sportovní klub: Klub plaveckých sportů Ostrava (plavání, ženy) 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru jednotlivcům a sportovnímu klubu 

jednotlivec Bxxxxxx Zxxxxx - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena xx.x.xxxx, bydliště xxxx xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx 

talent Hxxx Rxxxxx - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena xx.xx.xxxx, bydliště xx.xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx-xxxxx 

handicapovaný jednotlivec Mxxx Hxxxxx - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena x.x.xxxx,  bydliště xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bydlení, 

xxxxxxxxxx xxx/xxxx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx 

Sxxxxx Txxxxxx - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

narozena xx.x.xxxx, bydliště xxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxx  

za zesnulého manžela Jxxxxx Txxxxx uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

sportovní klub Klub plaveckých sportů Ostrava - finanční dar ve výši 100 tis. Kč 

IĆO: 60336803, sídlo: Gen. Sochora 1378/10, 708 00 Ostrava-Poruba 

a o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostrava a příjemci finančních darů dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 

regionu Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, 

IČO: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her a 

úspěšných reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5492, ORJ 161                 o 400 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5240, ORJ 161                 o 100 tis. Kč 

s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                 o 500 tis. Kč 

  

5) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města na jeho jednání dne 23. 3. 2016 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 50 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků na podporu rozvoje 
bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních 
školách se sídlem na území SMO pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03430/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00463/16 

k usnesení č. 0621/ZM1418/8 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016   v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům účelových dotací dle přílohy                   

č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 5 409 tis. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových  dotací v oblasti bilingvní a cizojazyčné 

výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto 

usnesení a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

-  z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140     o  3 349 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140     o     245 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140     o  1 815 tis. Kč 

  

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  5 409 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

23.03.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016  v oblasti bilingvní 

a cizojazyčné výuky příspěvkovým organizacím dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu v 

celkové výši 2 350 tis. Kč 

  

6) rozhodla 

  
o zaslání oznámení o poskytnutí příspěvků v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky 

příspěvkovým organizacím dle bodu 5) tohoto usnesení a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-  z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7110, ORJ 140     o  2 350 tis. Kč 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140     o  1 651 tis. Kč 

-  s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                     o     699 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na akci 
“Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého 
bazénu v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 03431/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00810/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření Statutárního města Ostrava za rok 2015 ve výši              

29 993 tis. Kč na akci “Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek a rozvodů Krytého bazénu 

v Ostravě-Porubě” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 29 993 tis. Kč dle bodu 

1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 

statutárního města Ostravy za rok 2015 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace  ve výši 51 100  tis. Kč  obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 na akci “Rekonstrukce vzduchotechnických 

jednotek a rozvodů Krytého bazénu v Ostravě-Porubě”  dle přílohy č. 1  a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a společností Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a uložení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 16 
Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání návrhů na ocenění 
žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2016 
  
Usnesení číslo: 03432/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání návrhů na ocenění žákovská osobnost a 

žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Text výzvy k podání návrhů na udělení ocenění žákovská osobnost a žákovský kolektiv u 

příležitosti Dne dětí 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 56 
Žádost spolku “TJ UNIE HLUBINA z.s”, o rozšíření účelu použití 
poskytnuté neinvestiční dotace 
  
Usnesení číslo: 03433/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00809/16 

k usnesení č. 0463/ZM1418/6 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace spolku “TJ UNIE 

HLUBINA z.s”, se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 43965628 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 

2022/2015/KSV dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

dne 23. 03. 2016 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 54 
Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a 
jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení 
pro poskytování peněžních prostředků 
  
Usnesení číslo: 03434/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00794/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů z loterií a jiných 

podobných her dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z 

odvodů z loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z odvodů z 

loterií a jiných podobných her dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. a náměstkovi Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 55 
Návrh na změnu stanov společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. ve spojitosti 
se záměrem fúze společnosti OVANET a.s. a společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03435/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00807/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit změnu stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se 

sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, pro účely fúze sloučením společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. a 

společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,                              

IČO: 293 99 491 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

předložit bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 22 
Projednání smlouvy o dílo na Znalecký posudek na stanovení tržní ceny 
akcie společnosti Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03436/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o dílo na “Znalecký posudek na stanovení tržní ceny akcie společnosti Garáže 

Ostrava, a.s.”  mezi objednatelem: statutární město Ostrava a Asental Parking, a.s. a 
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zhotovitelem: Ostravská znalecká a.s.,   se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00,  Ostrava, 

IČO 26838745  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 58 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 6171, pol. 5166, ORJ 125  o 58 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03437/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
90 

  

k usnesení č. 0915/ZM1418/14 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 hlasovat 

PRO v bodech programu valné hromady: 

1) Odvolání jednatele společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
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2) Jmenování jednatele společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

3) Odměňování jmenovaného jednatele společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 23.03.2016 

  

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
KIC Odpady, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03438/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0885/ZM1418/13 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti 

KIC Odpady, a.s. se sídlem Klicperova 504/8, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00,                      

IČ 285 64 111 hlasovat: 

A)  PRO schválení v bodech č. 4 až 9: 

     4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 

2015 dle přílohy  č. 2 předloženého materiálu 

     5) Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

     6) Řádná účetní závěrka za rok 2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

     7) Naložení s hospodářským výsledkem za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

     8) Volba nových členů dozorčí rady a obměna členů dozorčí rady společnosti  -  dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

     9) Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů dozorčí rady -  dle přílohy č. 5 
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předloženého materiálu 

B)  BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 30.03.2016 

  

  
 

RM_M 6 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO v k.ú. 
Slezská Ostrava, k.ú. Muglinov, k.ú. Hrušov, k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, za účelem provedení atmogeochemického průzkumu pro 
společnost UNIGEO a.s. 
  
Usnesení číslo: 03439/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 68 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 71 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 230/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 124/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 212/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 389/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 390/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 414/36 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 414/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 414/39 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 421/3 - ostatní plocha, silnice, 

p.č.st. 1294 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.p.č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

parc. č. 516/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 516/3 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 520 - zahrada, 

parc. č. 521 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 544 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 545/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 545/2 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 546 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 547/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 547/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

p.p.č. 452/17 - lesní pozemek, 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

UNIGEO a.s. 

se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

IČO 451 92 260 

  

 
RM_M 7 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene a návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 
přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného 
ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03440/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV, podzemní elektrické přípojky 2x NN 

0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací skříně k části pozemku: 

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

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV na pozemku: 

parc.č. 4408/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Pustkovec, 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 4400/1 Kubáň, příp. NN” 

  

3) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc.č. 4408/160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na zrušení usnesení a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti a o právu provést stavbu s RPG Byty, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03441/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00746/16 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města zrušit 

své usnesení č. 0846/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 v bodě 1), kterým rozhodlo na straně 

budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu 

provést stavbu k pozemku parc. č. 1115/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 

povinným Asental Land, s.r.o. a s investorem stavby Ostravské vodárny  a kanalizace a.s. 

  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu d 225 a o právu provést stavbu k pozemku: 

- parc. č. 1115/2 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO 277 69 127 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971 

IČO 451 93 673, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti evid.č. 1177/2014/MJ a Dohody o 
zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid.č. 
1437/2015/MJ a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03442/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 1177/2014/MJ ze dne 12.5.2014, 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, Před Lanovkou Stavos Stavba” podle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid.č. 1437/2015/MJ ze dne 12.5.2015, 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, Soukenická, OSPOL, NNk” podle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k částem pozemků ve zjednodušené 

evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN): 
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parc.č. 1406 díl 1, 

parc.č. 3560 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
RPG Byty, s.r.o., s obcí Ludgeřovice 
  
Usnesení číslo: 03443/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby výtlačné kanalizace DN 125 včetně kanalizační šachty DN 1000 k 

pozemku: 

parc. č. 5440 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

RPG Byty, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 70197 

IČO 277 69 127, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby splaškové kanalizace DN 300 k pozemku: 

parc. č. 1906/2 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Obec Ludgeřovice 

Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice 

IČO 300390, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na svěření pozemku v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 03444/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00801/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 401, zahrada v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

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

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc.č. 401, zahrada v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, jakožto majetek 

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

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 12 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření MOb Slezská Ostrava a 
návrh na schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03445/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00804/16 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na odejmutí níže uvedených nemovitých věcí ze svěření městského obvodu Slezská 

Ostrava v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to: 

pozemek parc.č. 1212/1 

pozemek parc.č. 1214 

pozemek parc.č. 1215/1 

pozemek parc.č. 1216/22 

pozemek parc.č. 1216/23 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

pozemek p.p.č. 420/5 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na schválení  dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické 

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

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

kterým se předávají k hospodaření nemovité věci, a to: 

pozemky v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

parc.č. 1212/1   - pořizovací cena  11.765,00 Kč 

parc.č. 1214      - pořizovací cena    1.975,00 Kč 

parc.č. 1215/1   - pořizovací cena    4.710,00 Kč 

parc.č. 1216/22 - pořizovací cena    1.800,00 Kč 

parc.č. 1216/23 - pořizovací cena  23.985,00 Kč 
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pozemek v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

p.p.č.   420/5    - pořizovací cena     1.550,00 Kč 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

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

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině ze dne 

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

příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
5) zmocňuje 

   

vedoucího odboru majetkového 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 29.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 3 ke zřizovací 
listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 03446/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00686/16 

  
Rada města 
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1) projednala 

  
návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace se sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, kterým se příspěvkové organizaci předává k 

hospodaření majetek statutárního města Ostravy pro potřeby její pobočky, která sídlí na  ul.      

29. dubna 33, 700 30 Ostrava - Výškovice, a to: 

-  dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1 991 578,80 Kč 

-  jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1-3 000,- Kč v celkové pořizovací ceně                     

252 289,20 Kč, tj.    v celkové pořizovací ceně  2 243 868,- Kč, dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině ze dne 

21.5.2014, právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a 
záměr pronájmu vodohospodářské stavby 
  
Usnesení číslo: 03447/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

32,358.732,51 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.sd., a to: 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

-Jednotná kanalizace z  trub PP a kameninových DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 včetně 23 

kusů kanalizačních šachet v celkové délce 667,08 m a vodovodní řady DN 300, DN 150, DN 

100, DN 80 včetně 7 kusů hydrantů v celkové délce 728,92 m. Obě vodní díla jsou uložena 

v pozemcích  parc. č.3550/3,  parc. č. 3550/4, parc. č. 3550/1,  parc. č. 3550/2, parc. .č. 1294/9, 

parc.č. 3559/8, parc. č. 3567/2, parc. č. 974/2, parc. č. 974/2, parc. č. 3519/ˇ5, parc. č. 1294/8 

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

souhlasem č.142/15/VH/K ze dne 16.12.2015 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu ul. Nádražní I. etapa” ORG 3120, v pořizovací ceně 16,957.500,00 Kč. 

-Jednotná kanalizace DN 600, DN 400 včetně 6 kusů kanalizačních šachet ul. Žerotínova v 

celkové délce 157,6 m, uložená v pozemcích parc. č. 3576/1, parc. č. 3576/2, parc. č. 1960/1, 

parc. č. 3561/1, parc. č. 3564, parc. č. 3558/1 a (3560) PK všechny v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.74/13/VH/K ze dne 8.8.2013 

a vybudována v rámci stavby “SO 308 Kanalizace ul. Žerotínova” ORG 3141, v pořizovací 

ceně 4,783.005,51 Kč. 

- Jednotná kanalizace DN 600 včetně 5 kusů kanalizačních šachet ul. Porážková, úsek 

Českobratrská – Roháčova v celkové délce 153,2 m, uložená v pozemcích parc. č. 3576/1, 

parc. č. 3576/2, parc. č. 1960/1, parc. č. 3561/1, parc. č. 3564, parc. č. 3558/1 a (3560) PK 

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

souhlasem č. 74/13/VH ze dne 8.8.2013 a vybudována v rámci stavby “ SO 306 Kanalizace ul. 

Porážková, úsek Českobratrská - Roháčova” ORG 3141, v pořizovací ceně 6,404.986,93 Kč. 

-Jednotná kanalizace DN 300 včetně 4 kusů kanalizačních šachet ul. Českobratrská a ul. 

Janáčkova v celkové délce 105,6 m, uložená v pozemcích parc. č. 1960/1, parc. č. 1898, parc. 

č. 1901/1 všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 76/13/VH/K  ze dne 8.8.2013 a vybudována v  rámci stavby “SO 

307 Kanalizace ul. Českobratrská a ul. Janáčkova” ORG 3141, v pořizovací ceně 2,515.840,07 

Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou e.č.3090/2015/MJ ze dne 14.12.2015 

od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v pořizovací ceně 1.000,- Kč, a to: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 44/74  

-Vodovodní řady včetně hydrantů a automatické tlakové stanice v celkové délce 1 109 m, 

uložené v pozemcích p. st. č. 3487/1, p. p. č. 612/14, p. p. č. 612/57, p. p. č. 612/59, p. p. č. 

612/80 všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. K vodovodním řadům a automatické 

tlakové stanici byl vypracován technický pasport. 

III. Drobný dlouhodobý hmotný majetek  

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou e.č.2981/2015/MJ/ZFUN ze dne 

9.12.2015 od společnosti Itron Czech Republic s.r.o., a to: 

- 900 ks vodoměrů, č. dokladu 14534 ze dne 12.2.2016, v pořizovací ceně 1,696.400,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o  záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářský majetek ve vlastnictví 

statutárního  města Ostrava  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řady DN 40, DN 50, DN 80 včetně 5 kusů hydrantů v celkové délce 478,39 m, 

uložené v pozemcích parc. č. 2569/1, parc. č. 3594/17, parc. č. 3594/30, parc. č. 3594/8, parc. 

č. 2514/1, parc. č. 2514/6, parc. č. 2613/3 všechny  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 122/15/VH/K ze dne 18.11.2015. 

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 24.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Dodatečný souhlas s provedeným technickým zhodnocením na majetku 
statutárního města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 03448/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s provedeným technickým zhodnocením v celkové hodnotě 236.641,-Kč na vodohospodářském 

majetku statutárního města Ostravy, realizovaným nájemcem společností Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

- Tlaková stanice Bartovice, inv. č. 000000087881, v hodnotě 112.843,- Kč, úprava 

elektrických rozvodů, 

- Tlaková stanice Mrazná, inv. č. 000000087882, v hodnotě 123.798,- Kč, úprava elektrických 

rozvodů, 

realizovaným na náklady nájemce v souladu s ustanovením bodu 2, čl. 9 Koncesní smlouvy 

ev.č.05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad 
Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 03449/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí, a to: 

pozemky 

parc. č. 2925, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.e. 164 

parc. č. 2926 zahrada 

včetně všech součástí a příslušenství, a to žumpy včetně přípojky, vodovodní přípojky, 

komunikace, osvětlení zahrady a souboru drobných zahradních staveb, vše na pozemku parc.č. 

2926 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, ul. Husova 7) 
  
Usnesení číslo: 03450/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy s 
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Českou republikou - Generální finanční ředitelství 

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, IČO: 72080043, 

jejímž předmětem je pronájem nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemek parc. č. 845/3, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 1591, stavba obč, 

vybavenosti, 

za účelem zřízení a provozování pobočky Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1.864.812 Kč/rok, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 19 
Souhlas s novým napojením stávající vodovodní přípojky na pozemku 
SMO v k.ú. Třebovice ve Slezsku. 
  
Usnesení číslo: 03451/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s novým napojením stávající vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1222, orná půda, k.ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

- za předpokladu úhrady realizačních nákladů žadatelem, 

- za předpokladu realizace stavby společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 45193673, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 20 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava a návrh na záměr pronajmout pozemky v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03452/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemky v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to: 
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- p. p. č. 455/64 - ostatní plocha, silnice 

- p. p. č. 455/65 - ostatní plocha, silnice, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 5441 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 7,29 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 5441 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 7,8 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 21 
Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0281/ZM1418/5 ze 
dne 29.04.2015 a bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 
1610/ZM1014/23 ze dne 20.03.2013, návrh bezúplatně nenabýt pozemky 
parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ČR - 
DIAMO, státní podnik) 
  
Usnesení číslo: 03453/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00793/16 

k usnesení č. 0281/ZM1418/5 

k usnesení č. 1610/ZM1014/23 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města zrušit 

bod 1) svého usnesení č. 1610/ZM1014/23 ze dne 20.03.2013 v plném rozsahu 

bod 1) svého usnesení č. 0281/ZM1418/5 ze dne 29.04.2015 v plném rozsahu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nenabýt pozemky od České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 21,                

IČO 000 02 739, a to: 

- parc.č. 14/11 

- parc.č. 14/17 

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

a 

rozhodnout neuzavřít “Darovací smlouvu” (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh prodat pozemek v ploše “Strategické průmyslové zóny Ostrava-
Mošnov” a uzavřít kupní smlouvu se společností Vítkovice, výzkum a 
vývoj - technické aplikace a.s., v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03454/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00133/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  prodat  pozemek parc. č. 802/83 - orná půda  o výměře 25.230 m2, oddělený z 

pozemku parc. č. 802/1 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, na základě geometrického plánu  č. 

1108-214/2015, potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální 

pracoviště Nový Jičín pod č. PGP-1733/2015-804 dne 2. 12. 2015,  společnosti Vítkovice  - 

výzkum a vývoj - technické aplikace a.s., Studenstská 6202/17 708 00 Ostrava -Poruba, 

IČ:27677257, za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 a 2, 
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předloženého materiálu a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi  primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 159 
v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností R - Servisní a.s. 
  
Usnesení číslo: 03455/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00800/16 

k usnesení č. 0595/ZM1418/8 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřenou městskému 

obvodu Slezská Ostrava,  a to: 

pozemek parc.č. 159 

společnosti R-Servisní a.s., sídlo Ostrava - Moravská Ostrava, Petra Křičky 3106/14-26,              

PSČ 702 00, IČO: 278 29 031 

za sjednanou kupní cenu ve výši 690.000,- Kč s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu 

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

zpracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene ve výši 7.260,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti 

inženýrské sítě pro umístění vodovodního přivaděče OC DN 250 a kabelového vedení 

veřejného osvětlení včetně 2 ks ocelových stožárů a odbočného rozvaděče k části pozemku: 

parc.č. 159 - ostatní plocha, zeleň 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava s: 

R - Servisní a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Petra Křičky 3106/14-26, PSČ 702 00 

IČO: 278 29 031 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 03456/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy se společností 

D.N.A., s.r.o., 

se sídlem: Šancová 3563/100, Bratislava 831 04, IČO: 35814209, 

jejímž předmětem je jednodenní pronájem části pozemku parc. č. 947/7, zast. plocha a 

nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1374, stavba obč. 

vybavenosti, a to místností v přízemí o celkové výměře 130,10 m2, 

za účelem natáčení televizního filmu “Spravedlnost”, který se bude odehrávat v Ostravě a jejím 

okolí, 
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za jednorázové nájemné ve výši 5.000 Kč + DPH v zákonné výši, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 30 
Návrh na koupi vodovodu a jednotné kanalizace v k.ú. Polanka nad 
Odrou, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. Jaroslav Žák - 
Reality Invest Group s.r.o., na přijetí daru vodovodu v k.ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava, uzavření darovací smlouvy s R.H. a 
uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 03457/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00749/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o koupi inženýrských sítí všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

vodovod  DN 80 v celkové délce 147,7 m, uložený v pozemcích: 

- parc. č. 3018/15  - orná půda, 

- parc. č. 3018/20  -  orná půda, 

- parc. č. 1437/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

kanalizace jednotná DN 250  v celkové délce 117 m, uložená v pozemcích: 

 - parc. č. 3018/15  - orná půda, 

 - parc. č. 1324/1 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za dohodnutou kupní cenu  v celkové výši 2,- Kč vč. DPH, z toho: 

- vodovod za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH 

- kanalizace jednotná za kupní cenu ve výši 1,- Kč vč. DPH 

a  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o. 

se sídlem Hraničky 1305/8c, Polanka nad Odrou, 725 25, Ostrava, 

IČO: 268 68 156 
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Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Výstavba šesti rodinných domů - technická 

infrastruktura - SO 01 Vodovod, SO 03 Kanalizace”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 80 a kanalizace jednotné DN 250 v částech pozemku: 

parc. č. 3018/15 – orná půda, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemku: 

manželé 

Pxxxx Hxxxxx a Lxxxxx Hxxxxx, 

oba bydliště xxxxx xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxxxxx xxx xxxxx, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Mgr. Mxxxx Jxxxx a Zxxxxx Jxxxx, 

oba bydliště xxxxx xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx xxx xxxxx, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Ing. Bxxxxxx Lxxxxx a Mxxxxx Lxxxxxx, 

oba bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxx xxxx xxxxxx, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Mxxxxx Sxxxx a Lxxxxx Sxxxxxx, 

oba bydliště xxxxxx xxxxx xxxxx/xxx, xxx xx  xxxx – xxxxxx xxx xxxxx, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

Ing. Šxxx Vxxxxxx, 

bydliště xxxxxxx xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx – xxxxxx xxx xxxxx, 

podíl ve výši 1/6, 

Mxxxxx Pxxxxxx, 

bydliště xxxxx xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx– xxxxx xxx xxxxxx, 

podíl ve výši 1/12, 
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Pxxx Šxxxx, 

bydliště xxxxx xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxx xxx xxxx, 

podíl ve výši 1/12, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a ke kanalizaci 

jednotné DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o přijetí daru 

vodovodu DN 100 délky 209 m uloženého  v  pozemcích  k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava dle 

přílohy č. 4 A a č. 4 B předloženého materiálu, a to: 

- parc.č.493/2 - orná půda, 

- parc.č.493/3 - orná půda, 

- parc.č.1941/2 - orná půda, 

- parc.č.1941/3 - orná půda, 

- parc.č.2081/1 - ostatní plocha, silnice, 

a uzavření darovací smlouvy  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

s  dárcem 

Rxxx Hxxxxxxxx,   

bydliště Pxxxxxxx  xxx/x, xxx xx xxxxx - xxxxxxx 

Vodovod byl vybudován v rámci stavby “Rodinné domy Hošťálkovice - inženýrské sítě”. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 100 v částech pozemků: 

parc. č. 493/2 - orná půda, 

parc. č. 493/3 – orná půda, 
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oba v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků: 

manželé 

Pxxxxx Bxxxxx a Mxxxxx Bxxxxx, 

oba bydliště xxxxxx xx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxx, 

parc. č. 493/2 - SJM podíl ve výši 2/9, 

parc. č. 493/3 - SJM podíl ve výši 1/5, 

Dxxxxxx Kxxxxxx, 

bydliště xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxx, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 1/18, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/20, 

Kxxxxx Kxxxxxx, 

bydliště xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxxx, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/27, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10, 

Ing. Dxxxx Lxxxxx, 

bydliště Mxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxxxxx xxxxx, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/9, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/5, 

Lxxxx Pxxxxx, 

bydliště xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx - xxxxx, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/27, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10, 

Pxxxx Rxxxxxx, 

bydliště Dxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 1/18, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/20, 

Dxxxx Rxxxxxxx, 

bydliště xx xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx, 

parc. č. 493/2 - podíl ve výši 2/27, 

parc. č. 493/3 - podíl ve výši 1/10, 

manželé 

TxxxxZxxxxa Ing. Mxxxxx Zxxxxx, 

oba bydliště xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxxxx 

parc. č. 493/2 - SJM podíl ve výši 2/9, 
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parc. č. 493/3 - SJM podíl ve výši 1/5, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na statutární město 

Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 100 v části pozemku: 

parc. č. 1941/2 - orná půda, 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Vxxxxx Zxxxxxxx, 

bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxx, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na statutární město 

Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

vodovodu DN 100 v části pozemku: 

parc. č. 1941/3 - orná půda, 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Ixxxxx Nxxxxxxxxx, 

bydliště xxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx – xxxxxx, 
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dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 100 na statutární město 

Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
  
Usnesení číslo: 03458/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně věřitele o uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách na dluh ve výši 36.669,- Kč, 

který vznikl neuhrazením úhrady za podnájem za užívání nebytových prostor v budově č.p. 

635, která je součástí pozemku parc. č. 907/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 

dlužníkem 

Re GROUP, a.s 

U soudu 6200/17 

Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 25394738 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 1 
Uzavření smlouvy o poskytování poradenství a konzultací se 
společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 03459/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o  poskytování poradenství a konzultací se společností HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,                                  

IČO: 45797170 s celkovou maximální výší do 280.000,- Kč vč. DPH za kalendářní rok dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO 
na úpravu předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 3064 “Přestupní 
uzel Hulváky, I.etapa” 
  
Usnesení číslo: 03460/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00816/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města uzavřít Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO, kterým se v 

rámci realizace stavby 3064 “Přestupní uzel Hulváky, I.etapa” snižuje předmět smlouvy o 

méněpráce, a to mezi zhotovitelem:’ 

STRABAG, a.s. 

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744 

a 

objednatelem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského 
dozoru pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní” v Ostravě - 
Lhotce 
  
Usnesení číslo: 03461/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o 

stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní” v Ostravě - Lhotce, včetně plánu BOZP a výkonu 

autorského dozoru po dobu realizace této stavby, se zhotovitelem: 

Báňské projekty Ostrava, a.s. 

Sídlo: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792841 

za cenu nejvýše přípustnou 220.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací pro 
stavbu “Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice” 
  
Usnesení číslo: 03462/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

společností Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 1780/5, 702 00  Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 47678798, za účelem zpracování projektových dokumentací pro 
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stavbu “ Stavební úprava opevnění bermy řeky Ostravice”, za cenu nejvýše přípustnou 

254.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a 
Pěší v k.ú. Muglinov”, poř. č. 58/2016 
  
Usnesení číslo: 03463/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov”, obec Ostrava, dle ust. § 86 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 

dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP”, poř. č. 
036/2016 
  
Usnesení číslo: 03464/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rozsahu 

dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
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4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík- člen ZM 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s. 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

    

  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec- náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 

6. Ing. Michaela Svrčinová- odbor investiční 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zabezpečit veškeré 

potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí k podpisu veškerých 

dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 

námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 7 
Významná veřejná zakázka “SPZ Mošnov - retenční nádrž”, poř. č. 
020/2015 
  
Usnesení číslo: 03465/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00786/16 

k usnesení č. 00600/RM1418/11 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby „Strategická průmyslová 

zóna Mošnov - retenční nádrž”, k.ú. Mošnov, v rozsahu dle předloženého materiálu a za 

podmínky schválení Odůvodnění veřejné zakázky a Požadavků na obsah 

smlouvy zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská             - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová            - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík       - odbor investiční 

4. Ing. Dalibor Kanclíř            - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík             - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek               - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka               - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková, DiS.  - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger               - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík            - člen ZM 

3. Ing. Václav Palička               - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Bohuslav Gembík          - odbor investiční 
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5. Ing. Eva Seborská                - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

6. Bc. Jan Hanáček                   - odbor investiční 

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec             - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek                          - člem ZM 

3. Ing. Ladislav Bražina             - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Radek Muťka                  - odbor investiční 

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

6. Ing. Dalibor Kanclíř               -  odbor investiční 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupců CzechInvestu jako určené organizace a Ministerstva průmyslu a obchodu 

jako správce programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury jako 

pozorovatelů (bez práva hlasu) na jednání hodnotící komise k veřejné zakázce „SPZ Mošnov - 

retenční nádrž“ 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Odůvodnění veřejné zakázky a Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “SPZ - 

Mošnov - retenční nádrž”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města Odůvodnění veřejné zakázky a Požadavky na obsah 

smlouvy k veřejné zakázce “SPZ Mošnov - retenční nádrž”, v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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8) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 38 
Oznámení o projednávání “Návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Vratimov” 
  
Usnesení číslo: 03466/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu  Vratimov dle přílohy č.3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti v k. ú. Nová Bělá do 
majetku města 
  
Usnesení číslo: 03467/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky 

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

předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03468/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.573.000,- Kč s 

termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na úhradu nákladů spojených s 

poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové 

řízení a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Úprava statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a 
vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na 
ozdravné pobyty v období od 01.11.2016 do 30.04.2017 
  
Usnesení číslo: 03469/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00803/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout v případě schválení úpravy statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

dle bodu 1) tohoto usnesení o vyhlášení Programu poskytnutí účelových neinvestičních dotací 

na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2016 do 30. 04. 2017 dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu, přičemž celkový objem peněžních prostředků na podporu stanoveného účelu formou 

dotací se stanovuje na 1.000.000 Kč 
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3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

uložit odboru ochrany životního prostředí zveřejnění programu dle bodu 2) tohoto usnesení a 

přílohy č. 5 předloženého materiálu na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup 

nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti stanovené v příloze č. 5 

předloženého materiálu nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 01.04.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 2 
Uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách – Platebního účtu s individuálními podmínkami 
  
Usnesení číslo: 03470/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zřízení platebního účtu s individuálními podmínkami a uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu (Příloha Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách) mezi 

PPF Bankou a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO: 471 16 129 a statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 

  

 
RM_M 32 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03471/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 217 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč městskému obvodu Vítkovice  na 

demolice budov a vyčištění pozemků v k.ú. Vítkovice 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 656 tis. Kč (A.1.)  

                                      ÚZ 201     o 217 tis. Kč (A.2.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 8150 o 34 tis. Kč (B.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 8150 o 91 tis. Kč (B.1.) 

  

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 34 tis. Kč (C.2.) 

na § 3349, pol. 5041, ORJ 221 o 69 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol.5168, ORJ 134 o 699 tis. Kč (C.4.) 

  

- neinvestiční transfery 

ORJ 170, § 3529, pol. 5336, org. 4245, ÚZ13307 o 656 tis. Kč (A.1.) 

                                                               ÚZ 201    o 217 tis. Kč (A.2.) 
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 - převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 507 o 5 000 tis. Kč (C.1.) 

  

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 217 tis. Kč (A.2.) 

                                                  o 125 tis. Kč (B.1.) 

 s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 5 000 tis. Kč (C.1.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 100 o 34 tis. Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5179, ORJ 221 o 69 tis. Kč (C.3.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 699 tis. Kč (C.4.) 

  

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, org. 4245 o 217 tis. Kč (A.2.) 

  

Městský obvod Vítkovice 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 5 000 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na demolice objektů a vyčištění pozemků v k.ú. Vítkovice 

na § XXXX, pol. 5XXX, ÚZ 93 o 5 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 33 
Snížení rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03472/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00535/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vzít na vědomí snížení rozpočtu r. 2016 o celkovou částku 45 455 tis.Kč 

b) schválit rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

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

předložit zastupitelstvu města bod 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 03473/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00739/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 69/74  

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: 23.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby k 
zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní 
obslužnosti na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03474/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě ev. č. 0742/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému ODIS 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem 

Vítkovická 3133/5, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 25827405, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě ev. č. 0743/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území integrovaného dopravního systému 

ODIS uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností TQM - holding s.r.o., se sídlem 

Těšínská 1028/37, Opava, IČO 49606395, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě ev. č. 0745/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Frýdek - Místek a.s., se sídlem 

Politických obětí 2238, Frýdek - Místek, IČO 45192073, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 
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4) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě ev. č. 0746/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 

1654/8, Havířov - Podlesí, IČO 45192081, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě ev. č. 0747/2007/OD ze dne 26.4.2007 o závazku veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společností ČSAD Karviná a.s., se sídlem Bohumínská 

1876/2, Karviná - Nové Město, IČO 45192090, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03475/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádostí o 

povolení kácení dřevin, a to: 

a) 2 ks javor o obvodech kmenů 122 a 98 cm,     

    oba rostoucí na pozemku parc.č. 3594/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

    1 ks javor o obvodu kmene 89 cm, 

     rostoucí na pozemku parc.č. 3594/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

    1 ks javor o obvodu kmene 128 cm, 

    rostoucí na pozemku parc.č. 3594/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  

    

    1 ks lípa o obvodu kmene 182 cm, 

    rostoucí na pozemku parc.č. 3550/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

  

    1 ks lípa o obvodu kmene 128 cm, 

    rostoucí na pozemku parc.č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

      

    1 ks topol o obvodu kmene 315 cm, 

    rostoucí na pozemku parc.č. 1372/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 
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    2 ks javor o obvodech kmenů 138 a 125 cm, 

    rostoucí na pozemku parc.č. 3630/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

  

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) 1 ks dub o obvodu kmene 187 cm, 

    rostoucí na pozemku parc.č. 1027 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr v k.ú. 

Vratimov, 

    obec Vratimov – dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení  o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 

příslušným správním orgánem dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

   

vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  žádostí dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové 
dokumentace “Generální oprava střešního pláště ploché střechy 
budovy garáží na ul. Pašerových 1268” 
  
Usnesení číslo: 03476/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace “Generální 

oprava střešního pláště ploché střechy budovy garáží na ul. Pašerových 1268” firmě wamp in 

s.r.o., IČ: 25358928 za cenu nejvýše přípustnou 35.000 Kč bez DPH 
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RM_M 47 
Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 
2948/1, Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 03477/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením  přípravy a podáním žádosti o dotaci na projekt “Zateplení fasády a střech objektu 

občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava - Zábřeh” v rámci   Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020 

  

2) žádá 

   

městský obvod Ostrava -Jih 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 19 v rámci Operačního programu Životní prostředí 

2014 - 2020, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 15.04.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
3) žádá 

   

městský obvod Ostrava Jih 

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

specifikace nároku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 01.11.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 3 
Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským příspěvkovým 
organizacím z oblasti kultury na krytí dopadů legislativních změn na 
osobní náklady 
  
Usnesení číslo: 03478/RM1418/51 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2016  na krytí dopadů legislativních změn 

na osobní náklady organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 5 404 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 620 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 347 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 1 551 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 1 318 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 380 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 422 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901               o 10 042 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

§ 3311, pol. 5331, org. 4234   o  5 404 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4240   o     620 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4251   o     347 tis. Kč 

§ 3312, pol. 5331, org. 4212   o  1 551 tis. Kč 

§ 3314, pol. 5331, org. 4214   o  1 318 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4215   o     380 tis. Kč 

§ 3319, pol. 5331, org. 4254   o     422 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 5 404 tis. Kč 
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Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 620 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 347 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 1 551 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 1 318 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 380 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 422 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 navýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 6 025tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 697 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 394 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,   o 1 710 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 1 494 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,   o 425 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 476 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.12.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

  
 
 


