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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 05.04.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03565/RM1418/54 RM_M 0 Schválení programu 54. schůze rady města dne 

05.04.2016 

28 

03566/RM1418/54 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

03567/RM1418/54 RM_M 25 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, Mgr. Radima Babince, 

náměstka primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, 

člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 

14.-17.03.2016 

35 

03568/RM1418/54 RM_M 35 Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro 

projekt “Oprava fasády MŠ Poděbradova” 

50 

03569/RM1418/54 RM_M 5 Informace o pořádání Česko-polských dnů a návrh 

na schválení Memoranda o spolupráci mezi 

městem Katovice (Polská republika) a statutárním 

městem Ostrava (Česká republika) 

01 

03570/RM1418/54 RM_M 8 Návrh na poskytnutí finančního daru 

partnerskému městu Gaziantep (Turecko) ve výši 

300.000,- Kč na pomoc při péči o děti syrských 

uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě 

01 

03571/RM1418/54 RM_M 24 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-16.4.2016 

01 

03572/RM1418/54 RM_M 26 Žádost o náhradu ušlého zisku (návrh odpovědi) 28 

03573/RM1418/54 RM_M 34 Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016 28 

03574/RM1418/54 RM_M 39 Návrh na změnu termínů konání schůzí rady města 

a zasedání zastupitelstva města 

28 

03575/RM1418/54 RM_M 43 Návrh dalšího postupu ve věci vedení soudního 

sporu v právní věci proti společnosti 

Vydavatelství X-PRESS s.r.o. na ochranu dobré 

pověsti právnické osoby s reparací imateriální 

újmy a zaplacení 100 000,- Kč 

28 

03576/RM1418/54 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

přírodovědného průzkumu pro projekt 

“Revitalizace Pustkoveckého údolí” 

38 

03577/RM1418/54 RM_M 9 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt „Snížení energetické 

náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v 

Ostravě-Mariánských Horách“ 

 

 

 

50 
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03578/RM1418/54 RM_M 10 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt „Snížení energetické 

náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 

2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ 

50 

03579/RM1418/54 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 MUDr. 

T. N. a MUDr. T. M., Ph.D., MBA 

31 

03580/RM1418/54 RM_M 31 Informace Městské nemocnice Ostrava o přijetí 

nápravných opatření k výsledkům forenzního 

auditu 

40 

03581/RM1418/54 RM_M 2 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

a příspěvků městským organizacím za účelem 

zabezpečení prevence kriminality 

86 

03582/RM1418/54 RM_M 3 Přijetí účelových dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením 

smluv pro příspěvkové organizace v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví 

86 

03583/RM1418/54 RM_M 22 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 

00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631859 

86 

03584/RM1418/54 RM_M 18 Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení 

schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti 

kultury 

60 

03585/RM1418/54 RM_M 27 Zřízení příspěvkové organizace “PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace” 

87 

03586/RM1418/54 RM_M 11 Návrh na odpis nedobytné pohledávky Domu dětí 

a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové 

organizace 

42 

03587/RM1418/54 RM_M 6 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do USA 

(Portland) ve dnech 17.-22.03.2016 

46 

03588/RM1418/54 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 

03589/RM1418/54 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 

(areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 

08 

03590/RM1418/54 RM_M 13 Návrh na zřízení věcných břemen, služebnosti a 

uzavření smluv o zřízení věcných břemen a 

smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a v k.ú Koblov, obec Ostrava, pro 

společnost RWE GasNet,s.r.o., Veolia Energie 

ČR, a.s. a fyzické osoby 

 

08 
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03591/RM1418/54 RM_M 14 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

UPC Česká republika, s.r.o. 

08 

03592/RM1418/54 RM_M 15 Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy za kanalizaci ve vlastnictví 

společnosti VÍTKOVICE, a.s. a uzavřít směnnou 

smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se 

společností VÍTKOVICE, a.s. 

08 

03593/RM1418/54 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k 

pozemkům v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava s Moravskoslezským krajem 

08 

03594/RM1418/54 RM_M 17 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a dohody o 

úhradě za bezesmluvní užívání (k.ú. Poruba) 

08 

03595/RM1418/54 RM_M 20 Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a 

vodovodu v k.ú. Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, 

obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se spol. Abano s.r.o., přijetí bud. dar 

vod. řadu v k.ú. Svinov, obec Ostrava a uzavření 

smlouvy o bud. smlouvě darovací se spol. 

MASTER SPORT s.r.o. 

08 

03596/RM1418/54 RM_M 21 Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

08 

03597/RM1418/54 RM_M 23 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava 

a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít 

smlouvu o zřízení služebnosti 

08 

03598/RM1418/54 RM_M 40 Návrh na záměr poskytnout do bezplatného 

užívání věci v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava 

08 

03599/RM1418/54 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” 

05 

03600/RM1418/54 RM_M 33 Návrh na uzavření nájemních smluv v souvislosti 

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

03601/RM1418/54 RM_VZ 2 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV 

- Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 

05 

03602/RM1418/54 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “PETŘKOVICE - Kanalizační 

stoka T, část B, IV. a V. etapa (PD, IČ, AD)”, poř. 

č. 33/2016 

05 

03603/RM1418/54 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Petřkovice - Kanalizační stoky, 

odkanalizování obce část B – II. a III. etapa”, poř. 

č. 55/2016 

05 

03604/RM1418/54 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kanalizace Petřkovice - 

komunikace Údolní, U Kaple a provizorní II”, 

poř.č. 57/2016 

 

 

05 
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03605/RM1418/54 RM_M 19 Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji 

nemovitostí svěřených městským obvodům a k 

nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

03606/RM1418/54 RM_M 32 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

89 

03607/RM1418/54 RM_M 4 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na pořádání 16. 

ročníku odborné konference ODPADY 21 

80 

03608/RM1418/54 RM_M 29 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

07 

03609/RM1418/54 RM_M 30 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03610/RM1418/54 RM_M 37 Návrh na architekturní nasvětlení Mostu Miloše 

Sýkory 

09 

03611/RM1418/54 RM_M 38 Informace o postupu plnění usnesení z 15. 

zasedání zastupitelstva města, konaného                      

dne 23. 3. 2016 

36 

03612/RM1418/54 RM_VZ 1 Oprava elektroinstalace ve společných prostorách 

budovy č.p. 75/8, na ul. Střelniční v Moravské 

Ostravě 

84 

03613/RM1418/54 RM_M 1 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 28 Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace organizaci Pop Academy z.s. 

60 

  RM_M 41 Návrh na změnu ve složení komise pro výběrové 

řízení na obsazení funkce ředitele Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

30 

  RM_M 36 Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení 

právnických osob TROJHALÍ Karolina 

38 

  RM_MZP 2 Informace o posunutí termínu odevzdání 

předběžné zprávy z forenzního auditu společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s. - další postup 

02 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 03559/RM1418/53 ze 

dne 30. 03. 2016 části bodu 5) 

80 
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RM_M 0 
Schválení programu 54. schůze rady města dne 05.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03565/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 54. schůze rady města dne 05.04.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03566/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 

obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, 

PSČ 710 07, IČO 253 93 430, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2016 a parametrů motivačního 

systému odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Krematorium Ostrava, 

a.s. a členem představenstva dle  přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Lacina, T: 30.06.2016 

 člen představenstva společnosti 

  
 

RM_M 25 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, a JUDr. Lukáše 
Semeráka, člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 14.-
17.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03567/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 02715/RM1418/39 

k usnesení č. 02867/RM1418/42 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Radima 

Babince, náměstka primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie 

(Cannes) ve dnech 14.-17.03.2016 

  

 
RM_M 35 
Posouzení a vyjádření ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro projekt “Oprava fasády MŠ Poděbradova” 
  
Usnesení číslo: 03568/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 01004/16 

k usnesení č. 03009/RM1418/45 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6,                                    
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729 29 OSTRAVA, IČO: 00845451 a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 

28. října 117, 702 18 OSTRAVA, IČO: 70890692, na financování projektu “Oprava fasády MŠ 

Poděbradova” z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkou dle čl. V odst. 3 bodu k) 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Oprava fasády MŠ Poděbradova” dle  

čl. V odst. 3 bodu k) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 13.04.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 5 
Informace o pořádání Česko-polských dnů a návrh na schválení 
Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a 
statutárním městem Ostrava (Česká republika) 
  
Usnesení číslo: 03569/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00975/16 

  

Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o pořádání a programu Česko-polských dnů 2016 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení Memoranda o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a 

statutárním městem Ostrava (Česká republika) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit Memorandum o spolupráci mezi městem Katovice (Polská republika) a statutárním 

městem Ostrava (Česká republika) k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 13.04.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 8 
Návrh na poskytnutí finančního daru partnerskému městu Gaziantep 
(Turecko) ve výši 300.000,- Kč na pomoc při péči o děti syrských 
uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě 
  
Usnesení číslo: 03570/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00990/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 300.000,- Kč partnerskému městu Gaziantep, 

se sídlem Gaziantep, Büyüksehir  Belediyesi, Incilipinar mh.3 nolu sk. Gaziantep, Turecko, 

jako finanční podporu  určenou výhradně  na krytí části nákladů města Gaziantep spojených s 

péčí  o děti syrských uprchlíků, žijících v současnosti v tomto městě 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, na straně jedné a 

partnerským městem Gaziantep,   se sídlem  Gaziantep,  Büyüksehir  Belediyesi, Incilipinar 

mh.3 nolu sk. Gaziantep, Turecko na straně druhé dle přílohy č. 1  a 2 předloženého materiálu, 

za účelem uvedeným v  bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í běžné výdaje 

na § 2141, pol.  5169, ORJ 221 o 300  tis. Kč 

- z v y š u j í  poskytnuté peněžité dary do zahraničí 

na § 6221, pol. 5531, ORJ 221 o 300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodů 1)  až 3)  tohoto usnesení k rozhodnutí a  ke schválení  zastupitelstvu 

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 13.04.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 24 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do SRN (Kronberg) ve dnech 12.-
16.4.2016 
  
Usnesení číslo: 03571/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o.,  do 
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SRN (Kronberg) ve dnech 12.-16.4.2016  za účelem účasti  na mezinárodní konferenci 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 10.05.2016 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 26 
Žádost o náhradu ušlého zisku (návrh odpovědi) 
  
Usnesení číslo: 03572/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost o náhradu ušlého zisku žadatelky Lxxxx Nxxxxx z důvodu provádění stavby 

“Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi na žádost o náhradu ušlého zisku dle bodu 1) tohoto usnesení dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 34 
Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016 
  
Usnesení číslo: 03573/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 01035/16 

  
Rada města 
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1) projednala 

  
žádost o informaci ve věci napravení porušení zákona, podanou Ing. Jxxxx Zxxxxx dne 

15.3.2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se způsobem vyřízení a s návrhem odpovědi na žádost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit bod 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 39 
Návrh na změnu termínů konání schůzí rady města a zasedání 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 03574/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
termíny konání schůzí rady města dne 31.5.2016, 28.6.2016 a zasedání zastupitelstva města 

dne 18.5.2016, 15.6.2016 

  

2) schvaluje 

  
termíny konání schůzí rady města dne 24.5.2016, 21.6.2016 a zasedání zastupitelstva města 

dne 25.5.2016, 22.6.2016 
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RM_M 43 
Návrh dalšího postupu ve věci vedení soudního sporu v právní věci 
proti společnosti Vydavatelství X-PRESS s.r.o. na ochranu dobré 
pověsti právnické osoby s reparací imateriální újmy a zaplacení  
100 000,- Kč 
  
Usnesení číslo: 03575/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
pokračovat v soudním řízení na ochranu dobré pověsti právnické osoby s reparací imateriální 

újmy a zaplacení 100.000,- Kč, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 Cm 

2/2013 proti žalovanému, Vydavatelství X-PRESS s.r.o. 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování přírodovědného průzkumu pro projekt “Revitalizace 
Pustkoveckého údolí” 
  
Usnesení číslo: 03576/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03512/RM1418/52 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  a uzavření Smlouvy o dílo dle přílohy č.1  na 

realizaci Přírodovědného průzkumu pro projekt “Revitalizace Pustkoveckého údolí” se 

zhotovitelem: 

Mgr. Radimem Kočvarou, Záříčí 92, 768 11 Chropyně, IČ: 73068021 za cenu nejvýše 

přípustnou 88.600,- Kč bez DPH  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt „Snížení energetické 
náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských 
Horách“ 
  
Usnesení číslo: 03577/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v  

Ostravě-Mariánských Horách“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 

výzva č. 16 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 

1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách“ v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, výzva č. 16 s tím, že financování bude zajištěno dle Přílohy č. 1 

předloženého materiálu – Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování 

realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

všech příloh k projektu dle bodu 1) a 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 podání žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto 

usnesení bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu 

  
4) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu 
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RM_M 10 
Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekt „Snížení energetické 
náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-
Mariánských Horách“ 
  
Usnesení číslo: 03578/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 

2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ ke spolufinancování z Integrovaného 

regionálního operačního programu, výzva č. 16 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 

2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, výzva č. 16 s tím, že financování bude zajištěno dle Přílohy 

č. 1 – Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany 

Statutárního města Ostravy 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

všech příloh k projektu dle bodu 1) a 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 podání žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto 

usnesení bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 

 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu 

  
4) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu 
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RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 MUDr. T. N. a MUDr. T. M., 
Ph.D., MBA 
  
Usnesení číslo: 03579/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

 
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2014 MUDr. Txxxx Nxxxxxx a MUDr. Txxxxx Mxxxxx, Ph.D., 

MBA, dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 31 
Informace Městské nemocnice Ostrava o přijetí nápravných opatření k 
výsledkům forenzního auditu 
  
Usnesení číslo: 03580/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 03412/RM1418/50 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci Bc. Josefa Grochola, MBA, pověřeného řízením Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, o přijetí nápravných opatření k výsledkům forenzního auditu a o jejich 

realizaci 

  

 
RM_M 2 
Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům a příspěvků 
městským organizacím za účelem zabezpečení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 03581/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02671/RM1418/39 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 

7402 odboru sociálních věcí a zdravotnictví městským obvodům v celkové výši 4.213 tis. Kč 
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za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol. 5909, 

ÚZ 7402 odboru sociálních věcí a zdravotnictví městským obvodům dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví příspěvkovým organizacím města ve výši 508 tis. Kč za 

účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

Snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402  o 3 695 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401  o 1 026 tis. Kč 

Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7402, ORG 82  o 190 tis. Kč 

Zvyšují běžné výdaje v ORJ 270 

na § 4349, 

pol. 5132, ÚZ 7402 o 6 tis. Kč          

pol. 5133, ÚZ 7402  o 3 tis. Kč           

pol. 5137, ÚZ 7402  o 34 tis. Kč 
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pol. 5139, ÚZ 7402  o 32 tis. Kč                           

pol. 5169, ÚZ 7402  o 189 tis. Kč           

pol. 5171, ÚZ 7402  o 6 tis. Kč 

pol. 5194, ÚZ 7402  o 48 tis. Kč 

Zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje u ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402, 

org. 502  o 514 tis . Kč 

org. 503  o 360 tis. Kč 

org. 504  o 1 195 tis. Kč 

org. 505  o 510 tis. K 

org. 605  o 200 ti. Kč 

org. 507 o 365 tis. Kč 

org. 508 o 50 tis. Kč 

org. 510  o 383 tis. Kč 

org. 512 o 50 tis. Kč 

org. 515 o 50 tis. Kč 

org. 516 o 205 tis. Kč 
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org. 517 o 180 tis. Kč 

org. 518 o 50 tis. Kč 

org. 522  o 60 tis. Kč 

org. 524  o 41 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas 
s uzavřením smluv pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 03582/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2016 financovaného z kapitoly 313 

- MPSV státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřízené SMO v oblasti sociální péče a 

zdravotnictví následovně: 

• Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, dotace v celkové 

výši 4.955.000,-Kč z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 

546.000,- Kč 

• Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 

474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859, dotace v celkové výši                     

3.500.000,- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí                     

385.000,- Kč 

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

organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, 
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dotace v celkové výši 26.822.000,- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich 

navýšení činí 2.319.000,- Kč 

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

203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, dotace v celkové výši 5.927.000,- Kč, z 

toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 653.000,- Kč 

• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava, IČO 70631816, dotace v celkové 

výši 7.852.000,- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 

864.000,- Kč 

• Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem 

Čujkovova1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875, dotace v celkové výši 

10.430.000,- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 

1.148.000,- Kč 

• Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 

2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832, dotace v celkové výši                    

8.545.000,- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí                  

941.000,- Kč 

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

708 00 Ostrava - Poruba, IČO 70631883, dotace v celkové výši 6.072.000,- Kč, z toho 

minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 669.000,- Kč 

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

- Zábřeh, IČO 70631867, dotace v celkové výši 12.693.000,- Kč, z toho minimální částka 

na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.397.000,- Kč 

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, dotace v celkové výši                      

3.430.000,- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí               

378.000,- Kč 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a těmito 

organizacemi následovně: 

• Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824 dle přílohy č. 2 

• Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Sirotčí 474/56, 

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859 dle přílohy č. 4 

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

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

dle přílohy č. 6 

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

203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841 dle přílohy č. 8 

• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrav, příspěvková organizace, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 70631816 dle přílohy č. 10 

• Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 

1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875 dle přílohy č. 12 
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• Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 

2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832 dle přílohy č. 14 

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

708 00 Ostrava - Poruba, IČO 70631883 dle přílohy č. 16 

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

- Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 18 

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 dle přílohy č. 20 

  

 
RM_M 22 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova 
Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem           
Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631859 
  
Usnesení číslo: 03583/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) přijímá 

  
vzdání se jmenování z vedoucího pracovního místa ředitele Domova Magnolie, Ostrava-

Vítkovice, příspěvkové organizace, Ing. Pavly Drabinové k 29.6.2016 a vyslovuje ředitelce 

poděkování za práci vykonanou v organizaci 

  

2) schvaluje 

  
poskytnutí mimořádné odměny Ing. Pavle Drabinové, ředitelce Domova Magnolie, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631859 dle předloženého návrhu 

  

3) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na pozici ředitele Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO: 70631859, dle předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení dle bodu 3) tohoto usnesení, na webových 

stránkách statutárního město Ostravy a v denním tisku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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5) zřizuje 

  
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova 

Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631859, ve složení: 

1. Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora SMO 

2. Bc. Martin Pražák, předseda Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti rady města 

3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Mgr. Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

5. Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace 

 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova 

Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631859 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 18 
Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení schválené 
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 03584/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
60 

  

k usnesení č. 03106/RM1418/46 

k usnesení č. 0930/ZM1418/14 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o nenavýšení neinvestiční účelové dotace schválené Ostravskému centru nové 

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

realizaci projektu „Festival NODO - Dny nové opery Ostrava / New Opera Days Ostrava“ 

 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 27 
Zřízení příspěvkové organizace “PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace” 
  
Usnesení číslo: 03585/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 02575/RM1418/38 

k usnesení č. 0752/ZM1418/11 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zřízením příspěvkové organizace s názvem “PLATO Ostrava, příspěvková organizace” se 

sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode dne 01.07.2016 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace s názvem “PLATO Ostrava, příspěvková 

organizace” se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, s účinností ode dne 01.07.2016 

 

  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

uložit náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., připravit návrh zřizovací listiny 

příspěvkové organizace s názvem “PLATO Ostrava, příspěvková organizace” a předložit 

zastupitelstvu města ke schválení 

 

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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5) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

 

  

 

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.05.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 11 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky Domu dětí a mládeže, Ostrava - 
Poruba, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03586/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

příspěvková organizace, IČO 75080541, ve výši 115.054,- Kč dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstka primátora, do USA (Portland) ve dnech 17.-22.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03587/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 03346/RM1418/50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

    

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do 

USA (Portland) ve dnech 17.-22.03.2016 
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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: 03588/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 01040/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

6 000 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 6 000 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 27 107 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. Martinovi Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a uložení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 03589/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
 
 
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Reservatic s.r.o. 

 

do budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 13 
Návrh na zřízení věcných břemen, služebnosti a uzavření smluv o 
zřízení věcných břemen a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a v k.ú Koblov, obec Ostrava, pro 
společnost RWE GasNet,s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s. a fyzické osoby 
  
Usnesení číslo: 03590/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 925/7 - ostatní plocha, silnice, 

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

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

břemene horkovodního potrubí 2xDN 200 včetně odbočky ze šachtice Š2 k části  pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3590/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 692 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s oprávněnými: 

Manželé 

Pxxx Sxxxx, rok narození xxxx 

Mxxxx Sxxxx, rok narození xxxx 

oba bytem xxxxxxxx xxxx/x, xxxxx, xxx xx xxxxx 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností UPC Česká republika, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03591/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1855/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1977/35 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000 

IČO: 00562262 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh směnit kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy za 
kanalizaci ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s. a uzavřít směnnou 
smlouvu a smlouvy o zřízení služebnosti se společností VÍTKOVICE, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 03592/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00972/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o směně 

1) kanalizace z betonového potrubí DN 700/1050 ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava délky 429 m, inv.č. majetku 000000088150, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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která je uložena v pozemcích dle přílohy č.1A, č.1B předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 3636/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3640/6 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2975/7 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za 

2) kanalizaci z betonového potrubí DN 1000 ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s. délky 430 m, v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je uložena v pozemcích dle přílohy č. 1A, č.1B 

předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 3636/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3640/6 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 2975/7 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

a uzavření směnné smlouvy dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

s žadatelem 

VÍTKOVICE, a.s. 

Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ: 706 02, 

IČO: 277 86 749 

Cena předmětu směny č. 1 a č. 2  je stanovená znaleckými posudky uvedenými ve směnné 

smlouvě a není rozdílu v ceně předmětů směny. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

  

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby kanalizace DN 1000 k pozemkům: 

parc. č. 3636/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3640/6 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, prům. obj.,  

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 451 93 070, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci DN 1000 na statutární 

město Ostrava na základě směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování a údržby 

kanalizace DN 700/1050 k pozemku: 

parc. č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

VÍTKOVICE, a.s. 

se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 451 93 070, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci DN 700/1050 na 

oprávněného na základě směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu  Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 03593/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 
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- p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 391m2  a část B o 

výměře 204 m2 

- p. p. č. 455/74 - ostatní plocha, dráha, a to část A o výměře 210 m2 a část B o výměře 500 m2 

- p. p. č. 455/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2 

- p. p. č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2 

- p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 259 m2 

- p. p. č. 455/114 - ostatní plocha, dráha o výměře 21 m2 

- p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, a to část A o výměře 125 m2 a část B o výměře 464 

m2 

- p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 

- p. p. č. 455/141 - ostatní plocha, dráha o výměře 20 m2 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, dráha o výměře 516 m2 

- p. p. č. 736/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 

- p. p. č. 736/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

za účelem využití předmětu výpůjčky v rámci stavby “Silnice II/647 - rekonstrukce mostu ev. 

č. 647-030..3 na ulici Plzeňská přes ulici Výškovickou v Ostravě - Zábřehu” 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.12.2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy a dohody o úhradě za 
bezesmluvní užívání (k.ú. Poruba) 
  
Usnesení číslo: 03594/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní 

užívání se společností 

ZOD Poruba a.s., 

se sídlem: Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 476 73 516, 

jejímž předmětem je pacht zemědělských pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

pozemky parc. č.  1778/67, orná půda, 

parc. č.  1778/94, orná půda, 
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parc. č.  1778/98, orná půda, 

parc. č.  1778/80, orná půda, 

parc. č.  1778/99, orná půda, 

parc. č.  1778/73, orná půda, 

parc. č.  1778/68, orná půda, 

parc. č.  1778/78, orná půda, 

parc. č.  1776/11, orná půda, 

parc. č.  1728,  orná půda, 

parc. č.  1776/10, orná půda, 

parc. č.  1776/9, orná půda, 

parc. č.  1776/8, orná půda, 

parc. č.  1778/90, orná půda, 

parc. č.  1778/4, orná půda, 

parc. č.  1778/97, orná půda, 

parc. č.  1778/96, orná půda, 

parc. č.  1778/100, orná půda, 

za účelem zemědělské prvovýroby, na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 4.500 

Kč/ha/pachtovní rok, to je celkem 48.836,70 Kč/pachtovní rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 20 
Návrh na budoucí koupi kanalizace jednotné a vodovodu v k.ú. 
Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti se spol. Abano s.r.o., přijetí bud. dar vod. řadu v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava a uzavření smlouvy o bud. smlouvě darovací se 
spol. MASTER SPORT s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03595/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o budoucí koupi inženýrských sítí v k.ú. Pustkovec, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava viz 

příloha č. 1A ,1B, a to: 

SO 01 Kanalizace jednotná DN 250 v předpokládané délce 21 m, která bude uložena v 

pozemcích: 

- parc. č. 4423/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek v k.ú. Poruba - sever, 

- parc. č. 4423/5 - zahrada, pozemek v k.ú. Pustkovec. 

SO 02 Vodovod PE 100 D 63 v přepokládané délce 78,50 m, který bude uložen v pozemcích: 

- parc. č. 4049/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 4423/5 - zahrada, 

oba pozemky v k.ú.Pustkovec, 
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a uzavření  smlouvy o budoucí kupní smlouvě  (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu)  

s budoucím prodávajícím 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 267 97 518 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč vč. DPH, a to: 

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

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

Stavební objekty budou vybudovány v rámci stavby “Technická infrastruktura pro RD na ul. 

B.Nikodéma s napojením na ul. Na Makytůvkách”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 

zřízení, provozování a údržby vodovodu PE 100 D 63 a kanalizace jednotné DN 250 k částem 

pozemku: 

parc. č. 4423/5 – zahrada, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem pozemku: 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO 267 97 518, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o přijetí budoucího daru 

vodovodního řadu DN 150 v předpokládané délce 356 m a DN 80 v předpokládané délce 110 

m, který bude uložen v pozemcích v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 4A, č. 4B 

předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 34/52  

- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 2792/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3069/1 - ostatní plocha, silnice, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

MASTER SPORT s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 1. máje 69/14, PSČ: 709 00 

IČO: 277 92 064 

Vodovodní řad bude realizován v rámci stavby “LCS - Logistické centrum Svinov - SO 01 

Vodovodní řad”. 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03596/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemku parc.č. 401/4 zahrada v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 

Ostrava 2, 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03597/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01005/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 4016/2 

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

- část pozemku parc.č. 3216/2 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/12 o výměře 81 m2 

- část pozemku parc.č. 3216/3 nově označena jako pozemek parc.č. 3216/13 o výměře 18 m2 

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

geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne 09.11.2015 - viz příloha č. 1/3) 

kupující: společnost  CAR CONSULT s.r.o. 

se sídlem Rajská 766/13, Michálkovice, 715 00 Ostrava 

IČO 268 37 927 

za celkovou cenu obvyklou ve výši 96.200,- Kč s tím, že kupující uhradí statutárnímu městu 

Ostrava náklady na zpracování znaleckých posudků ve výši 2.850,- Kč 

a rozhodnout 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 kabelového vedení veřejného osvětlení k pozemkům: 

- parc.č. 3216/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2, který vznikne z 

pozemku parc.č. 3216/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace dle geometrického plánu č. 2115-

57/2015 ze dne 9.11.2015 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

- parc.č. 3216/13 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2, který vznikne z pozemku 

parc.č. 3216/3 - ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne 

9.11.2015 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s vlastníkem: 

CAR CONSULT s.r.o. 

se sídlem Rajská 766/13, Michálkovice, 715 00  Ostrava 

IČO 268 37 927 

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

usnesení 

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 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na záměr poskytnout do bezplatného užívání věci v k.ú. Zábřeh - 
VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03598/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru poskytnout do bezplatného užívání následující věci: 
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- pozemek p. p. č. 553/54 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně travnatého 

hřiště a    atletické dráhy včetně technických sektorů 

- pozemek p. p. č. 553/58 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/59 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/60 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/61 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/66 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek p. p. č. 553/67 – ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p. p. č. 1005/13 – ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p. p. č. 1005/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek p. p. č. 1005/24 – ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p. č. st. 5200 – zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby - budovy bez čp/če 

(pokladna B) 

- pozemek p. č. st. 5196 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5197 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5195 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5194 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5202 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5201 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5203 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5204 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. p. č. 553/55 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- pozemek p. p. č. 553/56 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně oplocení 

- pozemek p. p. č. 553/57 – ostatní plocha, zeleň 

- pozemek p. p. č. 553/76 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha 

- pozemek p. p. č. 553/77 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha 

- pozemek p. p. č. 553/78 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha, včetně stavby - budovy 

bez čp/če J16 WC ženy 

- budova bez čp/če (pokladna 1) na pozemcích p. č. st. 5196 a 5197 

- budova bez čp/če (pokladna 2) na pozemcích p. č. st. 5195 a 5194 

- budova bez čp/če (Energetické centrum jih) na pozemcích p. č. st. 5202 a 5201 

- budova bez čp/če (vrátnice) na pozemcích p. č. st. 5203 a 5204 

- budova bez čp/če jižní tribuna - sektory D4, D5, D6, D7, D8 (včetně vestavků J1 - rezerva 

(sklad), J2 - ošetřovna, J3 – WC - TP, J4 - rozvodna, J5 - WC muži, J6 – WC muži, J7 - 

rozvodny slaboproud, J8 - bufet, J9 - bufet) na pozemku p. p. č. 553/76 a na pozemku p. p. č. 

553/77 

- oplocení a oplocení s podezdívkou, brána, závora umístěné na pozemku p. p. č.  1005/24, 

1005/23, 1005/13, 553/66  553/67 a 553/55 

vše včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
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s tím, že všechny tyto věci mohou být poskytnuty společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě 

přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více uvedených věcí nebo všechny věci i jen 

jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN 
na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 
MSK” 
  
Usnesení číslo: 03599/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
05 

  

k usnesení č. 0644/ZM1418/8 ze dne 09.09.2015 

k usnesení č. 03385/RM1418/50 ze dne 08.03.2016 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 

5.10.2015, na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, se 

zhotovitelem: 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891 

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: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření nájemních smluv v souvislosti se stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03600/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Šenovská” mezi 

 

pronajímatelem Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 

Přemyslova 1103, PSČ 500 08, IČO 42196451 

a nájemcem 

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

předmětem je nájem částí pozemků parc. č. 2290/1 v kat. ú. Radvanice, pozemku parc. č. 

1179/1, parc. č. 1179/2 a parc. č. 1221/1 v katastrálním území Bartovice, obec Ostrava dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” mezi pronajímatelem Asental Land, s.r.o., Ostrava-Moravská 

Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97, IČO 27769143 

a nájemcem 

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

předmětem je nájem části pozemku pozemkové parcelní číslo 521/1 v kat. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže 
č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 
  
Usnesení číslo: 03601/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01016/16 

k usnesení č. 03390/RM1418/50 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Rekonstrukce ÚČOV - 

Dosazovací nádrže č. 1 - 10“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

a za podmínky schválení Odůvodnění veřejné zakázky 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. Radek Muťka - odbor investiční 

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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

  

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

 členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

5. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

  

náhradníci: 

1. Ing. Zbyněk Pražák - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

5. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

  
zastupitelstvu města 

schválit Odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10” v 

rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města Odůvodnění veřejné zakázky “Rekonstrukce 

ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) 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 

  

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “PETŘKOVICE - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. 
etapa (PD, IČ, AD)”, poř. č. 33/2016 
  
Usnesení číslo: 03602/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje ORJ 230 

  na ORG 7256, § 2321, pol. 6121, ÚZ 0          o 1.186 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 230 

  na ORG 7090, § 2321, pol. 6121, ÚZ 0          o 1.186 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování dokumentací vč. 

Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu “PETŘKOVICE - Kanalizační stoka T, 

část B, IV. a V. etapa”, a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci této stavby 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 980.000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce 
část B – II. a III. etapa”, poř. č. 55/2016 
  
Usnesení číslo: 03603/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
05 

  

k materiálu č. BJ1418 01012/16 

k usnesení č. 03395/RM1418/50 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Petřkovice - 
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Kanalizační stoky, odkanalizování obce část B – II. a III. etapa“ v rozsahu dle 

předloženého materiálu a za podmínky schválení 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. 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. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. František Kolařík - člen ZM 

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

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

náhradníci: 

1. Ing. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

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

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
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5. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

6. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Petřkovice - Kanalizační stoky, 

odkanalizování obce část B – II. a III. etapa” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města Požadavky na obsah smlouvy k veřejné zakázce 

“Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce část B – II. a III. etapa” v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) 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 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kanalizace Petřkovice - komunikace Údolní, U Kaple a 
provizorní II”, poř.č. 57/2016 
  
Usnesení číslo: 03604/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Petřkovice - komunikace Údolní, U Kaple a provizorní” v Ostravě - Petřkovicích dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu s uchazečem: 

STRABAG a.s. 

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

odštěpný závod Ostrava: Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 1.939.540,67 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 19 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji nemovitostí 
svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 
  
Usnesení číslo: 03605/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 a 2, k prodeji dle 

čl. 7, odst. (3), písm. a), k nabytí 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 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 pod číslem 031 – 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky a 032 – městský obvod Michálkovice, k nabytí dle 

čl. 7, odst. (3), písm. c) pod číslem 036 – městský obvod Radvanice a Bartovice a 039 – 

městský obvod Vítkovice, dle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 
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Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 03606/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (8) písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na pořádání 16. ročníku odborné konference ODPADY 21 
  
Usnesení číslo: 03607/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

30.000 Kč právnické osobě: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.,                           

IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava na pořádání 16. ročníku odborné 

konference ODPADY 21 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s právnickou osobou: Sdružení 

pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s., IČO: 00576310, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00  

Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 
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- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ............................ o 30 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ............... o 30 tis. Kč 

 

  

4) ukládá 

   

odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 03608/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 01017/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

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

prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

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

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 30 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03609/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 000 tis.Kč na akci “Úprava stávajícího objektu 

hasičské zbrojnice” a o změně účelu použití dotace ve výši 1 100 tis.Kč, která byla schválena 

na akci 8196 - přístavba garáže a školící místnosti k hasičské zbrojnici Martinov, a to na akci 

“Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 205 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 261 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5171 o 40 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5152 o 100 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5152, ÚZ 3412 o 700 tis.Kč  

                               § 3639, pol. 5172 o 35 tis.Kč 

                               § 1014, pol. 5169, org. 4271 o 150 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 8134 o 42 tis.Kč 

                                                             org. 8138 o 53 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 261 tis.Kč (A.1.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 205 tis.Kč (A.2.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 49/52  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 519 o 2 040 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5169 o 40 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5154 o 100 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5154, ÚZ 3412 o 700 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5169 o 185 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 95 tis.Kč (C.1.) 

                                                  o 1 000 tis.Kč (C.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 619 o 1 040 tis.Kč (C.3.) 

Městský obvod Martinov (C.3.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 619 o 1 040 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 519 o 2 040 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 8196 - Přístavba garáže a školící místnosti k hasičské 

zbrojnici Martinov na § 5522, pol. 6121, ÚZ 3500 o 1 100 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice” 

na § 5522, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 040 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice” 

na § 5522, pol. 6121, ÚZ 3500 o 60 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (A.3.) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 53115828 o 82 tis.Kč 

                      ÚZ 53515829 o 1 393 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 1 475 tis.Kč 
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RM_M 37 
Návrh na architekturní nasvětlení Mostu Miloše Sýkory 
  
Usnesení číslo: 03610/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na realizaci architekturního nasvětlení Mostu Miloše Sýkory 

  

2) souhlasí 

  
s realizací architekturního nasvětlení Mostu Miloše Sýkory 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru investičního 

zahájit přípravu k realizaci architekturního nasvětlení Mostu Miloše Sýkory 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 38 
Informace o postupu plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 23. 3. 2016 
  
Usnesení číslo: 03611/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 23. 3. 2016, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Oprava elektroinstalace ve společných prostorách budovy č.p. 75/8, na 
ul. Střelniční v Moravské Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03612/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ELIN servis s.r.o., Hornická 64/3212, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 25396633 na opravu elektroinstalace ve společných 

prostorách budovy č.p. 75/8, na ul. Střelniční v Moravské Ostravě dle důvodové zprávy , a to 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 177 275,76 Kč bez DPH 

  

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 1 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03613/RM1418/54 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

1. paní Mxxxx Mxxxxx, trvalý pobyt xxxxx-xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx/xx, navržené 

panem Ing. Kamilem Bednářem (ČSSD), 

2. paní Vxxxx Sxxxx, trvalý pobyt xxxxxxx-xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx/xx, navržené 

doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (Ostravak), 

3. pana Ing. Bxxxxx Čxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxx-xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx/xx, 

navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 13.04.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 03559/RM1418/53 ze dne 30. 03. 2016 části 
bodu 5) 
 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ................................... o 928 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 ................................... o 928 tis. Kč 

  

 
  
 
 


