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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.04.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03614/RM1418/55 RM_M 0 Schválení programu 55. schůze rady města dne 

12.04.2016 

28 

03615/RM1418/55 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

03616/RM1418/55 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

03617/RM1418/55 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

03618/RM1418/55 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

03619/RM1418/55 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

03620/RM1418/55 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

03621/RM1418/55 RM_MZP 5 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku v 

souvislosti s poskytnutím odměny za rok 2015 

ředitelce Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace 

35 

03622/RM1418/55 RM_M 18 Souhlas rady města s uzavřením Smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje v rámci Programu podpory aktivit v oblasti 

kultury na rok 2016 (projekt MichalFest 2016) 

50 

03623/RM1418/55 RM_M 28 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 24251362 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí na projekt Ozdravné pobyty dětí ZŠ 

městského obvodu Poruba ve školním roce 

2015/2016 

50 

03624/RM1418/55 RM_M 39 Příprava projektu a souhlas s podáním žádosti o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

pro projekty “Snížení energetické náročnosti MŠ 

Požární 8/61, Ostrava-Heřmanice”, “Snížení 

energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, 

Ostrava-Kunčice”, “Snížení energetické 

náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava-

Hrušov” a “Snížení energetické náročnosti 

Hasičské stanice Koblov” 

50 

03625/RM1418/55 RM_M 44 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z 

Ministerstva vnitra ČR v rámci programu “Dotace 

pro jednotky SDH obcí” pro projekt “Hasičská 

stanice Ostrava - Muglinov” 

50 

03626/RM1418/55 RM_M 5 Zveřejnění informace společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

28 

03627/RM1418/55 RM_M 27 Návrh na jmenování členů orgánů Janáčkův máj, 

o.p.s. 

28 
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03628/RM1418/55 RM_M 30 Informace o poskytnutých veřejných podporách a 

o probíhajících programech veřejné podpory - rok 

2015 

28 

03629/RM1418/55 RM_M 36 Rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě - 

informativní zpráva 

28 

03630/RM1418/55 RM_M 16 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do 

Velké Británie (Glasgow) ve dnech 07.–

09.06.2016 

01 

03631/RM1418/55 RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Německa, Švýcarska a Rakouska 

ve dnech 21.-26.04.2016 

01 

03632/RM1418/55 RM_M 25 Žádost o státní účelovou investiční dotaci 

Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS 

ČR na pořízení 2 ks hasičského dopravního 

automobilu pro jednotky SDH Ostrava-Třebovice 

a Ostrava-Martinov 

01 

03633/RM1418/55 RM_M 33 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Vladimíra Poláka, člena zastupitelstva města a 

předsedy komise kultury rady města, do Norska 

(Oslo) ve dnech 21.–24.04.2016 

01 

03634/RM1418/55 RM_M 34 Návrh na změnu usnesení rady města č. 

03570/RM1418/54 ze dne 5.4.2016 a úpravu 

darovací smlouvy, kterou mezi sebou uzavřou 

statutární město Ostrava (ČR) a město Gaziantep 

(Turecko) 

01 

03635/RM1418/55 RM_M 38 Uspořádání Koncertu svobody dne 29.4.2016 u 

příležitosti 71. výročí osvobození města Ostravy a 

ukončení druhé světové války 

01 

03636/RM1418/55 RM_M 19 Přijetí dotace ze Státního fondu životního 

prostředí a zahájení realizace projektu s názvem 

Zdravě po Ostravě 

38 

03637/RM1418/55 RM_M 14 Smluvní pokuta a náhrada škody vůči zhotoviteli 

projektu “Izolační zeleň města Ostravy - projekt 

04” 

38 

03638/RM1418/55 RM_M 23 Schválení přípravy projektu “Inteligentní 

zastávky, II.etapa” v rámci programového období 

2014-2020 

38 

03639/RM1418/55 RM_M 29 Návrh dohody o prodloužení partnerství a 

vzájemné spolupráci za účelem zajištění 

udržitelnosti projektu “Využití marketingové 

strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II”. 

38 

03640/RM1418/55 RM_M 40 Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení 

právnických osob TROJHALÍ Karolina 

38 

03641/RM1418/55 RM_MZP 4 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 a úpravu 

platů ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

30 
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sociální péče a zdravotnictví 

03642/RM1418/55 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 

00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 

41 

03643/RM1418/55 RM_M 45 Návrh na zrušení výběrového řízení na obsazení 

funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, a vyhlášení nového 

výběrového řízení 

30 

03644/RM1418/55 RM_M 15 Návrh změny složení Řídícího výboru pro 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

86 

03645/RM1418/55 RM_M 37 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost 

86 

03646/RM1418/55 RM_M 42 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě 

Ostrava v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

86 

03647/RM1418/55 RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury 

31 

03648/RM1418/55 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti školství 

46 

03649/RM1418/55 RM_M 32 Čtvrtletní zpráva o přípravách Olympijského 

parku Ostrava 2016 

91 

03650/RM1418/55 RM_M 41 Návrh na schválení Memoranda o spolupráci mezi 

statutárním městem Ostrava a Nadací Open 

Society Fund Praha 

91 

03651/RM1418/55 RM_M 2 Návrh na zmocnění společnosti Jindrich Plaza 

Development, s.r.o., k odstranění veřejné jednotné 

kanalizace a vodovodních řadů 

08 

03652/RM1418/55 RM_M 7 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh svěřit 

nemovitou věc v k.ú. Velká Polom, obec Velká 

Polom městskému obvodu Plesná 

08 

03653/RM1418/55 RM_M 8 Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene 

s dělením pozemků pro vlastníka pozemků 

fyzickou osobu a návrh na souhlas s umístěním 

stavebních a inženýrských objektů do pozemku ve 

vlastnictví SMO v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, pro Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

08 

03654/RM1418/55 RM_M 9 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03655/RM1418/55 RM_M 10 Návrh přijmout darem části pozemku v k. ú. 08 
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Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby 

“Cyklostezka chemické osady Grmelova” 

03656/RM1418/55 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcných břemen pro společnost RWE 

GasNet,s.r.o. 

08 

03657/RM1418/55 RM_M 26 Návrh na uzavření Dodatku č.23 ke smlouvě o 

výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

03658/RM1418/55 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním nového zařízení 

veřejného osvětlení do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro Ostravské výstavy, 

a.s. 

08 

03659/RM1418/55 RM_M 43 Návrh na zrušení usnesení rady města, záměr 

města pronajmout a vypůjčit nemovitosti v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03660/RM1418/55 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

03661/RM1418/55 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vily Na Zapadlém 

- IZ+IČ”, poř. č. 051/2016 

05 

03662/RM1418/55 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Junácká”, poř. č. 050/2016 

05 

03663/RM1418/55 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu ul. Matiční a Hrabákova”, poř. č. 

34/2016 

5 

03664/RM1418/55 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu 

Hladnov B”, poř.č. 223/2015 

05 

03665/RM1418/55 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “ Propojovací větev sil. I/56 a ul. 

Paskovská - PD+AD+IČ”, poř. č. 048/2016 

05 

03666/RM1418/55 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce dmýchadel 

ÚČOV “, poř. č. 46/2016 

05 

03667/RM1418/55 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvková organizace 

80 

03668/RM1418/55 RM_M 1 Uspořádání 18. ročníku setkání opatrovníků 

útulkových psů v Ostravě 

80 

03669/RM1418/55 RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií 

příspěvkovým organizacím Divadlu loutek 

Ostrava a Komorní scéně Aréna společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

03670/RM1418/55 RM_M 21 Smlouva o provozu elektronické spisové služby 

při realizaci projektu Technologického centra 

statutárního města Ostravy s příspěvkovou 

organizací Základní škola a mateřská škola 

Ostrava-Zábřeh, Březinova 52 

83 

03671/RM1418/55 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

83 
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ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci 

GISMO č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014, 

Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 

3410 a ke Smlouvě o spolupráci GISMO č. 

1535/2014/IT ze dne 4. 6. 2014, Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 

Ostrava, IČO: 2539 6544 

03672/RM1418/55 RM_VZ 4 Nákup výpočetní techniky - 30ks tiskáren 83 

03673/RM1418/55 RM_VZ 5 Nákup 6ks záložních zdrojů UPS 83 

03674/RM1418/55 RM_VZ 6 Nákup výpočetní techniky - 50ks monitorů 83 

03675/RM1418/55 RM_M 12 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03676/RM1418/55 RM_M 3 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 09 

03677/RM1418/55 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o 

přijímání platebních karet při placení zboží a 

služeb a výpůjčce platebního terminálu s 

příslušenstvím 

84 

03678/RM1418/55 RM_M 13 Návrh na prodej vozidel v majetku města 84 

03679/RM1418/55 RM_M 24 Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na 

pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí a souhlas se 

zásahem požárně - nebezpečného prostoru stavby 

na pozemky ve vlastnictví města 

84 

03680/RM1418/55 RM_VZ 11 Dodávka umělého trávníku na zakrytí části 

běžecké dráhy městského stadionu Vítkovice 

84 

03681/RM1418/55 RM_VZ 12 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

elektrické energie pro statutární město Ostrava a 

městské organizace pro rok 2017, poř.č. 71/2016 

84 

03682/RM1418/55 RM_VZ 13 Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky 

zemního plynu pro statutární město Ostrava a 

městské organizace pro rok 2017, poř. č.72/2016 

84 

03683/RM1418/55 RM_VZ 14 Oznámení veřejné zakázky na poskytování 

mobilních telekomunikačních služeb pro statutární 

město Ostrava, právnické osoby zřízené a 

založené statutárním městem Ostrava, popřípadě 

městskými obvody 

84 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 9 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 

kruhového objezdu před budovou Radnice města 

Ostravy pro rok 2016 

84 

  RM_M 35 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

členů Komise pro sport a volný čas dle 

přiloženého seznamu do SRN (Norimberk, 

Ingolstadt) a Plzně ve dnech 08.–12.05.2016 

01 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

03513/RM1418/52, bod 2) ze dne 22.3.2016 

07 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení rady města č. 

02956/RM1418/43, bod 2) ze dne 5.1.2016 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 55. schůze rady města dne 12.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03614/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 55. schůze rady města dne 12.04.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03615/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, 
PSČ 702 00, IČO 25857568, 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 členů TOP managementu společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVA!!!CLOUD.net a.s. a 

členem představenstva společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 2 předloženého 
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materiálu 

  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 30.06.2017 

 člen představenstva 

  
6) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. 

schválit podnikatelský plán na rok 2016 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

8) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti OVANET a.s. pro rok 

2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. 

schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVANET a.s. a 

členem představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03616/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČO 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti OZO Ostrava  s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti OZO 

Ostrava s.r.o. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o. a 

jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Belda, T: 30.06.2017 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03617/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 
Jurečkova 1935/12, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

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

systému odměňování  TOP managementu společnosti Ostravský informační servis,  s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Ostravský informační servis, s.r.o. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravský informační 

servis, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2  předloženého materiálu  

  

5) ukládá 

  
jednateli obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Šumbera, T: 30.06.2017 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03618/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 
Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl, T: 30.06.2017 

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03619/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 
1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 253 96 544, jejímž jediným 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2016 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a místopředsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 30.06.2017 

 předseda představenstva společnosti 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03620/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. 
Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, 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 členů TOP managementu společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2016 společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
představenstvu společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Kollár, T: 30.06.2017 

 předseda představenstva společnosti 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_MZP 5 
Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku v souvislosti s 
poskytnutím odměny za rok 2015 ředitelce Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 03621/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2015 ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  běžné výdaje 

ORJ 300, § 3699, pol. 5169                  o 20 tis.Kč 

  

- z v y š u j e  neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci 

ORJ 300, § 3111, pol. 5331, org. 85  o 20 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele: 

zvýšení neinvestičního příspěvku Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizaci,  

o 20 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Souhlas rady města s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit v 
oblasti kultury na rok 2016 (projekt MichalFest 2016) 

(zn.předkl.) 
50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Usnesení číslo: 03622/RM1418/55 
  
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 Michálkovice, IČ 00845451, se sídlem na adrese Československé armády 

325/106, 715 00 Ostrava, a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se 

sídlem na adrese 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, za účelem realizace projektu MichalFest, 

který bude podpořen dotací z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016. 

  

2) žádá 

  
starostu městského obvodu Michálkovice 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 25.05.2016 

 starosta Městského obvodu Michálkovice  

  
 

RM_M 28 
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 24251362 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí na projekt Ozdravné pobyty dětí 
ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016 
  
Usnesení číslo: 03623/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03083/RM1418/46 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke  Smlouvě č. 24251362 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky, který by měl být uzavřen mezi příjemcem statutárním 

městem Ostrava jednajícím prostřednictvím městského obvodu Poruba, kontaktní adresa: Úřad 

městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČ: 00845451 a 

poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky,  se  sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, týkající se projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ 

městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016 dle přílohy  č. 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

  

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 29.04.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 39 
Příprava projektu a souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí pro projekty “Snížení energetické 
náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava-Heřmanice”, “Snížení energetické 
náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice”, “Snížení 
energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov” a 
“Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov” 
  
Usnesení číslo: 03624/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z 

Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ  

Požární 8/61, Ostrava-Heřmanice” 

  

2) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z 

Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ  

Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice” 

  

3) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z 

Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Snížení energetické náročnosti MŠ  Na 

Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov” 

  

4) souhlasí 

  
s přípravou projektu a podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z 

Operačního programu Životní prostředí pro projekt “Snížení energetické náročnosti Hasičské 

stanice Koblov” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

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

všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. 19 Operačního programu Životní prostředí v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1), 2), 

3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 29.04.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
6) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1), 2), 3) a 4) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 44 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR v 
rámci programu “Dotace pro jednotky SDH obcí” pro projekt “Hasičská 
stanice Ostrava - Muglinov” 
  
Usnesení číslo: 03625/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Hasičská stanice Ostrava - Muglinov” ke spolufinancování z programu 

“Dotace pro jednotky SDH obcí” 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z Ministerstva vnitra ČR pro 

projekt “Hasičská stanice Ostrava - Muglinov” v rámci programu “Dotace pro jednotky SDH 

obcí” 

  

3) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

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

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

rámci programu “Dotace pro jednotky SDH obcí” v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 02.05.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) schvaluje 

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

celkové předpokládané výši 21 190 tis. Kč - v roce 2017 spolufinancování projektu z rozpočtu 

SMO v maximální výši 6 845 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

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

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

4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 5 
Zveřejnění informace společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 03626/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zveřejněním  informace společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 

04084063 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o povinnosti stavebníků ve vztahu 

k nadzemním a podzemním telekomunikačním sítím na území statutárního města Ostravy dle § 

101 z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na internetových stránkách statutárního města Ostravy 

www.ostrava.cz. 

  

url('http:/www.ostrava.cz')
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2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit všechny úkony nezbytné k realizaci bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na jmenování členů orgánů Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 03627/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, místo XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

  

2) jmenuje 

  
do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX, místo XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXXX XX XX XXX, místo XXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXX  

  

 
RM_M 30 
Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících 
programech veřejné podpory - rok 2015 
  
Usnesení číslo: 03628/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předložením informací o  veřejných  podporách  poskytnutých  v roce 2015 a o probíhajících 

programech veřejné podpory Úřadu  pro  ochranu hospodářské soutěže, se sídlem v Brně, třída 

Kpt. Jaroše 7, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě - informativní zpráva 
  
Usnesení číslo: 03629/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informativní zprávu ve věci dostavby rozestavěné stavby nacházející se na ul. 28. října v 

Ostravě naproti DKMO, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 07.–09.06.2016 
  
Usnesení číslo: 03630/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Velké 

Británie (Glasgow) ve dnech 07.-09.06.2016 za účelem účasti na 11. Evropském kongresu 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 17 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Německa, Švýcarska a 
Rakouska ve dnech 21.-26.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03631/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Německa, Švýcarska a Rakouska ve dnech 21.-26.04.2016 za účelem doprovodu orchestru a 

pracovních jednání  

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 10.05.2016 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 25 
Žádost o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra – 
Generálního ředitelství HZS ČR na pořízení 2 ks hasičského dopravního 
automobilu pro jednotky SDH Ostrava-Třebovice a Ostrava-Martinov 
  
Usnesení číslo: 03632/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o státní účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra – Generálního 

ředitelství HZS ČR  ve výši 900 tis. Kč na pořízení 2 ks hasičského dopravního automobilu pro 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Třebovice a Ostrava-Martinov  
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RM_M 33 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Vladimíra Poláka, 
člena zastupitelstva města a předsedy komise kultury rady města, do 
Norska (Oslo) ve dnech 21.–24.04.2016 
  
Usnesení číslo: 03633/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 01137/16 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu pana Vladimíra Poláka, člena zastupitelstva města a předsedy komise 

kultury rady města, do Norska (Oslo) ve dnech 21.-24.04.2016 za účelem pracovních jednání 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi zastupitelstva města a předsedovi komise kultury rady města panu Vladimíru Polákovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.05.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 34 
Návrh na změnu usnesení rady města č. 03570/RM1418/54 ze dne 
5.4.2016 a úpravu darovací smlouvy, kterou mezi sebou uzavřou 
statutární město Ostrava (ČR) a město Gaziantep (Turecko) 
  
Usnesení číslo: 03634/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 1042/ZM1418/16 
k usnesení č. 03570/RM1418/54 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 03570/RM1418/54 ze dne 5.4.2016 v bodě 2) tak, že se příloha č. 1 a 2 
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nahrazují novými přílohami, které tvoří přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit upravené přílohy č. 1 a 2 dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k 

projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.04.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 38 
Uspořádání Koncertu svobody dne 29.4.2016 u příležitosti 71. výročí 
osvobození města Ostravy a ukončení druhé světové války 
  
Usnesení číslo: 03635/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na pronájem prostor Divadla Antonína Dvořáka za účelem uspořádání 

Koncertu svobody dne 29.4.2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky na zajištění Koncertu svobody dne 29.4.2016 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) a 2) tohoto usnesení a k podpisu 

objednávek dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 15.04.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 19 
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí a zahájení realizace 
projektu s názvem Zdravě po Ostravě 
  

(zn.předkl.) 
38 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 25/66  

Usnesení číslo: 03636/RM1418/55 
  
k usnesení č. 01950/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Národního programu Životní prostředí od Státního fondu životní prostředí 

ČR se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČ 00020729 na realizaci projektu s 

názvem Zdravě po Ostravě zaměřeného na propagaci čisté mobility dle podmínek uvedených v 

 příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “Zdravě po Ostravě”: 

v roce 2016: na předfinancování projektu ve výši 1 753 tis. Kč, přičemž v této částce je 

obsaženo spolufinancování ve výši 351 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje a odboru kanceláře primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.11.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 14 
Smluvní pokuta a náhrada škody vůči zhotoviteli projektu “Izolační 
zeleň města Ostravy - projekt 04” 
  
Usnesení číslo: 03637/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00351/RMm1418/2 
k usnesení č. 9665/RM1014/127 
k usnesení č. 02142/RM1418/31 
k usnesení č. 02248/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vymáhat smluvní pokutu ve výši 864 831,55 Kč a náhradu škody ve výši 239 900 Kč vůči 

zhotoviteli “Sdružení SIMACEK”, jehož členy jsou na základě smlouvy o sdružení osob 

společnosti: 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO: 15549470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA s.r.o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Mariánské Hory, IČO: 

25383035 

dle Smlouvy o dílo č. 1270/2014/OER/LPO ze dne 20. 5. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

23. 12. 2014. Výpočet smluvní pokuty a náhrady škody je uveden v důvodové zprávě 

předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

vystavit penalizační fakturu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 23 
Schválení přípravy projektu “Inteligentní zastávky, II.etapa” v rámci 
programového období 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 03638/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Inteligentní zastávky, II. etapa” s 

předpokládaným spolufinancováním prostředků EU a státního rozpočtu v rámci programového 

období 2014-2020 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy jako nositeli projektu 
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zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 29 
Návrh dohody o prodloužení partnerství a vzájemné spolupráci za 
účelem zajištění udržitelnosti projektu “Využití marketingové strategie v 
aktivitách cestovního ruchu v MSK II”. 
  
Usnesení číslo: 03639/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o prodloužení partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění 

udržitelnosti projektu “Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II” 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným panem 

Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 40 
Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob 
TROJHALÍ Karolina 
  
Usnesení číslo: 03640/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zprávou o hospodaření s prostředky zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s roční účetní závěrkou zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období roku 2015 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 
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na straně statutárního města Ostravy s vypořádáním ztráty sdružení v plné výši  

9.046.090,88 Kč z nerozděleného zisku minulých let 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Ing. Lumíra Palyzy a Ing. Milana Webera z 

funkcí členů dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

  

5) schvaluje 

  
nominaci Vladimíra Poláka a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. do funkcí členů dozorčí rady 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

  

6) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením Vladimíra Poláka a Ing. Martina Štěpánka, 

Ph.D. do funkcí členů dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA 

  

7) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s uzavřením Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí víceleté 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2328/2013/KZ ze dne 26.8.2013, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 9.4.2014, dodatku č. 2 ze dne 4.11.2014 2014 a dodatku č.3 ze dne 

1.6.2015 se statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava, IČ: 

008 45 451 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 4 svým usnesením č. 976/ZM1418/15 ze 

dne 23.03.2016 

  

 
RM_MZP 4 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 a úpravu platů ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v 
oblasti sociální péče a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 03641/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
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městem Ostrava v oblasti sociální péče a zdravotnictví dle bodu I. důvodové zprávy a příloh č. 

1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v 

oblasti sociální péče s účinností od 1.5.2016 dle bodu II. důvodové zprávy a přílohy č. 4 

předloženého materiálu   

  

 
RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Magnolie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-
Vítkovice, IČO 70631859 
  
Usnesení číslo: 03642/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace, 

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 v celkové pořizovací hodnotě 

276 712,50 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně:  Anna Veveričíková - mzdová účetní, personalista 

                       Simona Barčová - vedoucí ekonomického útvaru 

                       Jaroslav Nový - údržbář 

                       Radmila Glosová - odbor majetkový MMO               

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

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

  

 Vyřizuje: Anna Veveričíková, T: 13.05.2016 

 mzdová účetní, personalista 
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RM_M 45 
Návrh na zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, a vyhlášení 
nového výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 03643/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03355/RM1418/50 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, Nemocniční 20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, vyhlášené usnesením č. 

03355/RM1418/50 ze dne 08.03.2016 

  

2) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, dle předloženého 

návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) zřizuje 

  
komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 15 
Návrh změny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování 
  
Usnesení číslo: 03644/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00582/RM1418/11 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  změnu složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03645/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02528/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava” v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost, investiční prioritní osy 2.1 Aktivní začleňování, včetně 

začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení 

zaměstnatelnosti 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

v souladu s podmínkami výzvy č. 03_15_026 v rámci operačního programu Zaměstnanost, 

investiční priority 2.1  Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných 

příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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3) schvaluje 

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

7 478,2 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 373,9 tis. Kč, a 

to: 

- v roce 2016 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 27 tis. Kč 

- v roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 230,1 tis. Kč 

- v roce 2018 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 116,8 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) souhlasí 

  
se zněním Potvrzení souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování k 

projektu “Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt Koncepce bydlení a její 
pilotní ověření ve městě Ostrava v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03646/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02528/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s výzvou č. 03_15_026 Operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

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

14.458,4 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování v celkové výši 722,9 tis. Kč, a 

to: 

- v roce 2016 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 42 tis. Kč 

- v roce 2017 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 222 tis. Kč 

- v roce 2018 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 263 tis. Kč 

- v roce 2019 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 196 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) souhlasí 

  
se zněním Potvrzení souladu projektu se strategickým plánem sociálního začleňování k 

projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 03647/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 8774/RM1014/114 
k usnesení č. 00323/RM1418/7 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 03648/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2015 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 32 
Čtvrtletní zpráva o přípravách Olympijského parku Ostrava 2016 
  
Usnesení číslo: 03649/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 0933/ZM1418/14 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu o stavu příprav Olympijského parku Ostrava 2016 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zprávu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání 13. 4. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 13.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 41 
Návrh na schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem 
Ostrava a Nadací Open Society Fund Praha 
  
Usnesení číslo: 03650/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o schválení Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a Nadací Open Society 

Fund Praha, Prokopova 9, 130 00 Praha 3, IČ: 47611804 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na zmocnění společnosti Jindrich Plaza Development, s.r.o., k 
odstranění veřejné jednotné kanalizace a vodovodních řadů 
  
Usnesení číslo: 03651/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci” dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

s žadatelem - zmocněncem 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 276 58 899 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby “ Rekonstrukce JINDŘICH 

CENTER” ” 

jeho jménem:  

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení odstranění  

stavby SO 17.3 Odstranění jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu  a SO 18.3 Odstranění 

vodovodního řadu v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“, a to odstranění 

veřejné jednotné kanalizace DN 400 délky cca 200 m a DN 300  délky cca 180 m a 

vodovodního řadu  DN 200 délky cca 216 m a DN 100 délky cca 30,50 m, uložených v 

pozemcích  parc. č. 3550/3, parc. č.  1256/1, parc. č. 1261/25, parc. č. 1013/99, parc. č. 

1519/38, parc. č. 1262/3, parc. č. 1261/26 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1) tohoto článku jednal a činil veškeré nezbytné 

právní jednání, včetně přijímání všech písemností a podání opravného prostředku, 

3) provedl následně na vlastní náklady odstranění stavby SO 17.3 Odstranění jednotné 

kanalizace pro veřejnou potřebu a SO 18.3 Odstranění vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 

v rámci stavby „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“, a to odstranění jednotné kanalizace DN 

400 délky cca 200 m a DN 300 délky cca 180 m a vodovodního řadu DN 200 délky cca 216  m 

a DN 100 délky cca 30,50 m, uložených v pozemcích parc. č. 3550/3, parc. č.  1256/1, parc. č. 

1261/25, parc. č. 1013/99, parc. č. 1519/38, parc. č. 1262/3, parc. č. 1261/26 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, včetně demontování povrchových znaků a uvedení pozemků do 

původního stavu, a to v rozsahu schválené projektové dokumentace, za dodržení podmínek 

příslušeného pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby a za dodržení podmínek 

stanovených správcem veřejné jednotné kanalizace a vodovodního řadu společností Ostravské 

vodárny a kanalizace, a.s. 

  

 
RM_M 7 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Velká Polom, obec 
Velká Polom městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 03652/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01111/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to pozemky: 

- p.p.č. 570/7 

- p.p.č. 570/8 

- p.p.č. 571/4 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.p.č. 17/52 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

si vyhradit rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1477/3, k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom, 

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

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 1477/3, k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom, jakožto majetek 

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

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s dělením pozemků 
pro vlastníka pozemků fyzickou osobu a návrh na souhlas s umístěním 
stavebních a inženýrských objektů do pozemku ve vlastnictví SMO v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro Jindrich Plaza Development, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03653/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene s dělením pozemků: 

parc. č. 55 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 715/323 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 
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XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX 

dle geometrického plánu č. 1079-10/2015 ze dne 7.3.2016, který je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
pro územní řízení s umístěním stavebních a inženýrských objektů do části pozemku parc. č. 

3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy : 

SO 15 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO 15.1 Zpevněné plochy - nové dlážděné zpevněné plochy - pojezdové vč.obruby 

                                             - nové dlážděné zpevněné plochy - pochozí vč.obruby 

                                             - nové dlážděné zpevněné plochy - parkovací místa vč.obruby 

                                             - nové dlážděné zpevněné plochy - nový sjezd S1 

                                             - nové dlážděné zpevněné plochy - nový sjezd S2 

                                             - nové dlážděné zpevněné plochy - nový sjezd S3 

 - SO 15.3 Oprava komunikace ul. Nádražní - oprava asfaltu - ul. Nádražní 

                                                                       - odvodnění komunikace - ul. Nádražní  

                                                         - uliční vpusť + kanalizace 

                                                                           

SO 17 Kanalizace jednotná vč. přípojek 

 - SO 17.1 Nová kanalizace jednotná - (DN 400) KAM 

SO 18 Vodovod 

 - SO 18.2 Vodovodní přípojky 

SO 19 Silnoproud 

 - SO 19.4 Přeložka kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 20 Veřejné osvětlení 

 - SO 20.1 Veřejná část venkovního osvětlení 

SO 21 Telekomunikace 

 - SO 21.1 Přeložka jednotné telekomunikační sítě - CETIN a.s. 

 - SO 21.2 Připojení objektů na jednotnou telekomunikační síť - CETIN a.s. 
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SO 22 Sadové úpravy - kusová zeleň - 6 ks stromů 

pro: 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 276 58 899 

v rámci stavby “Rekonstrukce JINDŘICH CENTER” 

  

 
RM_M 9 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03654/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 03236/RM1418/48 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení NN včetně 1 ks sloupu NN k části pozemku: 

p.p.č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

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 

  

 
RM_M 10 
Návrh přijmout darem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava v rámci stavby “Cyklostezka chemické osady Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 03655/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 01053/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

přijmout darem 

- část stávajícího pozemku p.p.č. 976/25 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2  v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku  č. 

2110-29/2015 ze dne 28.12.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 976/32 ostatní plocha, 

jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

a 

- část stávajícího pozemku  p.p.č. 976/25 ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2  v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 

2110-29/2015 ze dne 28.12.2015 označena jako nový pozemek p.p.č. 976/33 ostatní plocha, 

jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 25.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smluv o 
budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro společnost RWE 
GasNet,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03656/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu DN200 do části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
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Ostravy: 

parc. č. 126/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS TU Ostrava - Horní, tech. kanál” 

  

2) rozhodla 

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

provozování NTL plynovodu DN200 k části  pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 126/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu  do části  pozemku  parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a NTL plynovodu a 4 ks plynovodních přípojek do 

části pozemku parc. č. 1503/28 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “Reko MS Ostrava - Opavská II. etapa +3” 

  

4) rozhodla 
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na straně vlastníka  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení a 

provozování NTL plynovodu  k části  pozemku  parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a NTL plynovodu a 4 ks plynovodních přípojek v 

části pozemku parc. č. 1503/28 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření Dodatku č.23 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03657/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 23 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1654/2003/MJ ze 

dne 31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40, IČO  70884561 (jako vypůjčitel) dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním nového zařízení veřejného osvětlení do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03658/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení s umístěním nového zařízení veřejného osvětlení dle § 86 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) do částí pozemků ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 86/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 86/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 86/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 108 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 115/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 115/17 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4196 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 4206 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4238/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Ostravské výstavy, a.s. 

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 253 99 471 

v rámci stavby “Rekonstrukce veřejného osvětlení Černá louka” 

  

 
RM_M 43 
Návrh na zrušení usnesení rady města, záměr města pronajmout a 
vypůjčit nemovitosti v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03659/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1708 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova č.p. 1028, prostory sloužící k podnikání vymezené v příloze č. 2. 

předloženého materiálu, a to: 

nebytový 

prostor č. 

 

Účel (název) 

nebytového prostoru 

 

podlaží 

 

   výměra 

    v m2 

 

výměra 

v m2 

 

47 

 

Sauna (kabina) 

 

1.PP 

 

      7,63 7,63 

46 

 

Archiv  1. PP 

 

1.PP 

 

      16,18 

 

16,18 

 

45 

 

Uklízečky 1. PP 

 

1.PP 

 

      12,57 

 

12,57 

 

44 

 

Kancelář 

 

1. NP 

 

      25,12 25,12 
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43 

 

Síň slávy 1 NP 

 

1.NP 

 

      86,59 

 

86,59 

 

42 

 

Fyzioterapeut  1. NP 

 

1.NP 

 

       30,40 

 

30,40 

 

41 

 

Kancelář 

 

1.NP 

 

       18,56 

 

18,56 

 

40 

 

Kancelář 

 

1.NP 

 

       16,20 

 

16,20 

 

39 

 

Kancelář 

 

1.NP 

 

       14,08 

 

14,08 

s tím, že si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3238/1 ostatní plocha, zeleň, jehož součástí 

je budova bez č.p. (SO – 13, objekt občanské vybavenosti vybudován v rámci stavby Terminál 

Hranečník) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory vymezené v příloze č. 3 

předloženého materiálu, prostory sloužící k podnikání- místnost: 

č. 101 - trafika                        - 13,72 m2 

č. 102 - šatna zaměstnanci     - 2,81 m2 

č. 103 - WC zaměstnanci       - 2,72 m2 

č. 104 - sklad                          - 3,23 m2 

č. 105 - sklad                          - 6,12 m2 

č. 106 - zádveří                      - 2,63 m2 

a to všechny tyto místnosti společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, v případě i více 

uvedených místností, přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více místností nebo 

všechny místnosti i jen jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 

zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3238/1 ostatní plocha, zeleň, jehož součástí 

je budova bez č.p. (SO – 13, objekt občanské vybavenosti vybudován v rámci stavby Terminál 

Hranečník) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to prostory vymezené v příloze č. 3 

předloženého materiálu, prostory sloužící k podnikání- místnost: 

č. 113 - úklidová komora       - 2,47 m2 

č. 114 - bezbariérové WC      - 3,97 m2 
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č. 115 - vstup                         - 16,04 m2 

č. 116 - předsíň WC ženy      - 3,10 m2 

č. 117 - WC ženy                   - 5,90 m2 

č. 118 - technická místnost    - 7,94 m2 

č. 119 - WC muži                   - 4,84 m2 

č. 120 - předsíň WC muži      - 2,55 m2 

a to všechny tyto místnosti společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, v případě i více 

uvedených místností, přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více místností nebo 

všechny místnosti i jen jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 

zrušit 

  

4) zrušuje 

  
bod 2) svého usnesení č. 03311/RM1418/49 ze dne  1.3.2016 

  

5) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3238/1 ostatní plocha, zeleň, jehož součástí je 

budova 

bez č.p. (SO – 13, objekt občanské vybavenosti vybudován v rámci stavby Terminál 

Hranečník, nesvěřený městskému obvodu) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, prostory, a to 

místnost: 

č. 123 - chodba                 - 16,85 m2 

č. 124 - sprcha muži          -  3,16 m2 

č. 125 - WC muži               -  1,06 m2 

č. 126 - WC muži               -  3,96 m2 

č. 127 - WC ženy               -  1,06 m2 

č. 128 - sprcha ženy         -   3,16 m2 

č. 129 - servrovna             - 12,20 m2 

č. 130 - odpočívárna řidičů- 17,77 m2 

č. 131 - úklidová místnost   -  7,30 m2 

vymezení výše uvedených prostor je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to 

všechny tyto místnosti společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, v případě i více uvedených 

místností, přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více místností nebo všechny místnosti 

i jen jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 
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RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 03660/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parcela č. 497/2, ostatní 

plocha, manipulační plocha, nacházejícího se v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

s 

XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX 

XXX XXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vily Na Zapadlém - IZ+IČ”, poř. č. 
051/2016 
  
Usnesení číslo: 03661/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování investičního 

záměru za účelem provedení udržovacích prací na domě (vile) č.p. 1674, ul. Na Zapadlém 18, 

resp. ul. 28. října 131, Moravská Ostrava, na pozemku parc.č. 2640/37, v k.ú. Moravská 

Ostrava včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti ve fázi přípravy investičního záměru 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Ing. arch. Tomáš Šonovský 

s místem podnikání: Teslova 1129/2b, 702 00, Ostrava - Přívoz 

IČO: 12658391 

za cenu nejvýše přípustnou 445.000,- Kč (není plátce DPH) 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 47/66  

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká”, poř. č. 
050/2016 
  
Usnesení číslo: 03662/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03393/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 “Rekonstrukce 

kanalizace v ul. Junácká” v městském obvodě Stará Bělá, 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 

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 
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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: 31.08.2016 

 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 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a 
Hrabákova”, poř. č. 34/2016 
  
Usnesení číslo: 03663/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 03319/RM1418/49 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

Hrabákova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s uchazečem, který podal svou nabídku 

pod poř. č. 8: 
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KR OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 25890981 

za cenu nejvýše přípustnou 5.224.999,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu Hladnov B”, poř.č. 223/2015 
  
Usnesení číslo: 03664/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02851/RM1418/42 
k usnesení č. 03130/RM1418/46 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce vodojemu Hladnov B” s uchazečem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o. 

se sídlem: 28. října 52, 742 83 Klimkovice 

IČO: 27830853 

za cenu nejvýše přípustnou 9.597.070,86 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “ Propojovací větev sil. I/56 a ul. Paskovská - 
PD+AD+IČ”, poř. č. 048/2016 
  
Usnesení číslo: 03665/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, 
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projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti ve fázi 

přípravy stavby pro zajištění pravomocného územního a stavebního rozhodnutí a výkonu 

autorského dozoru po dobu realizace stavby “Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. 

Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě-Hrabové”, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha Karlín 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 247.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV “, poř. č. 46/2016 
  
Usnesení číslo: 03666/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03389/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 “Rekonstrukce 

dmýchadel ÚČOV” v Ostravě -  Přívoze, 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 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Luděk Janus - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

náhradníci: 

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

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

5. Ing. Luděk Janus - odbor investiční 

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

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2016 

 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 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn řediteli Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03667/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p. o. dle předloženého materiálu a 

zápisu z projednání výsledku hospodaření Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková 

organizace za rok 2015  

            

  

 
RM_M 1 
Uspořádání 18. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03668/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním 18. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dne 11.6.2016 v 

areálu Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit konání 18. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dne 11.6.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 11.06.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb outsourcingu 
informačních technologií příspěvkovým organizacím Divadlu loutek 
Ostrava a Komorní scéně Aréna společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03669/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

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

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou 
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organizací se sídlem Pivovarská 3164/15, 702 00 Ostrava, IČO 00533874 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

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

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO 25857568 a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou 

organizací se sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00845035 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Smlouva o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 
Technologického centra statutárního města Ostravy s příspěvkovou 
organizací Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 
52 
  
Usnesení číslo: 03670/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o provozu elektronické spisové služby při realizaci projektu 

Technologického centra statutárního města Ostravy se Základní školou a mateřskou školou 

Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvkovou organizací, se sídlem Březinova 1383/52, 700 30 

Ostrava-Zábřeh, IČO 70978336, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: ke Smlouvě o spolupráci 
GISMO č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014, Veolia Energie ČR, a.s., 
28.října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410 a ke 
Smlouvě o spolupráci GISMO č. 1535/2014/IT ze dne 4. 6. 2014, 
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 
2539 6544 
  
Usnesení číslo: 03671/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1580/2014/IT ze dne 13. 6. 2014  o spolupráci GISMO 
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mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia 

Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410 a 

o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1535/2014/IT ze dne 4.6.2014 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO:2539 6544 

v rozsahu dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_VZ 4 
Nákup výpočetní techniky - 30ks tiskáren 
  
Usnesení číslo: 03672/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 

se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 ve výši  

157 040,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Nákup 6ks záložních zdrojů UPS 
  
Usnesení číslo: 03673/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Prekt 

service s.r.o. se sídlem Křivá 1849/25 , 702 00 Ostrava, IČ: 03023419 ve výši 113 394,- Kč bez 

DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Nákup výpočetní techniky - 50ks monitorů 
  
Usnesení číslo: 03674/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 

se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01 , IČ: 28633652 ve výši  

203 500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03675/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím účelově určených prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkovou 

organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava ve výši 150 tis.Kč 

na realizaci projektu “Všechny barvy duhy 2016” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3233, pol. 2229, ORJ 140, org. 82 o 50 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

na pol. 4121, ORJ 270 o 40 tis.Kč (C.2.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 5171, org. 7085 o 1 196 tis.Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 92, org. 7085 o 892 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5169, org. 6036 o 18 tis.Kč  

                               § 2219, pol. 5169, org. 8136 o 124 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 5363 o 1 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 800 tis.Kč 
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                                            pol. 5173 o 47 tis.Kč 

                                            pol. 5909, ÚZ 4121 o 40 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5175, ORJ 140 o 50 tis.Kč (C.4.) 

na § 3745, pol. 5166, ORJ 137, ÚZ 1030, org. 87000000 o 15 tis.Kč (C.5.) 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 1 300 tis.Kč (E.1.) 

na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3064000000 o 211 tis.Kč (E.2.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6122, org. 6036 o 112 tis.Kč 

                                            pol. 6122, ÚZ 95, org. 6036 o 375 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6125, org. 7330 o 100 tis.Kč  

                               § 2321, pol. 6121, org. 7337 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7252 o 2 220 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7338 o 481 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7040 o 50 tis.Kč 

                                                             org. 7338 o 1 500 tis.Kč 

na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 53 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 74 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 7104 o 13 791 tis.Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3635, pol. 5169 o 124 tis.Kč 

                                                            o 1 tis.Kč 

                                § 2321, pol. 5171 o 3 000 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5152 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 400 tis.Kč 

na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 74 tis.Kč (C.3.) 

na § 3745, pol. 5166, ORJ 300, ÚZ 1030, org. 87000000 o 15 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 1 044 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8146 o 892 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 8114 o 152 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 6121, org. 6036 o 130 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 6036 o 375 tis.Kč     

                               § 2310, pol. 6121, org. 7327 o 100 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7256 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7252 o 2 220 tis.Kč 

                                                                        org. 7305 o 216 tis.Kč 
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                                                                        org. 7208 o 64 tis.Kč 

                                                                        org. 7304 o 201 tis.Kč     

                                            pol. 6121, org. 7252 o 1 550 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 091 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 211 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 390 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 390 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 03676/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí Stará Ves nad Ondřejnicí se sídlem Zámecká čp. 1, 739 

23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO:00297232 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o přijímání platebních karet 
při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s 
příslušenstvím 
  
Usnesení číslo: 03677/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě  o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a 

výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím  mezi Českou spořitelnou, a.s. Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, DIČ: CZ 45244782 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, DIČ: CZ 00845451 dle přílohy č.4 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na prodej vozidel v majetku města 
  
Usnesení číslo: 03678/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a. s. zajistil realizaci elektronické aukce a 

navazující úkony, související s prodejem vozidel: 

a) automobil protiplynový Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN DB9034631P952128/99, RZ 

OVZ 84-37 

b) automobil velitelský Mitsubishi Pajero 3.2 D V60 V87WLYXFL6L, VIN 

JMBLYV78W2J007961, RZ OVD 30-60 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.05.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
2) stanovuje 

  
vyvolávací ceny ojetých automobilů následovně : 

a) automobil protiplynový Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN DB9034631P952128/99, RZ 

OVZ 84-37 ve výši 45 000,- Kč - na základě zdůvodnění uvedeného v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

b) automobil velitelský Mitsubishi Pajero 3.2 D V60 V87WLYXFL6L, VIN 

JMBLYV78W2J007961, RZ OVD 30-60 ve výši 55 000,- Kč - na základě zdůvodnění 
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uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o prodeji motorového (hasičského) vozidla Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, RZ OVD 84-36 

podnikající fyzické osobě Kamilu Marmurovičovi, se sídlem Radvanická 889/33A, 715 00 

Ostrava-Michálkovice, IČO: 69245240  a o uzavření  kupní smlouvy  dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 75 001,- Kč  - za cenu obvyklou byl 

předmětný automobil neprodejný 

  

 
RM_M 24 
Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí a 
souhlas se zásahem požárně - nebezpečného prostoru stavby na 
pozemky ve vlastnictví města 
  
Usnesení číslo: 03679/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousedních  nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní  pozemky  parc.č. 

736/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 732/72 – ostatní plocha, zeleň a parc.č. 

732/66 – ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a 

realizací stavby „Osazení mobilního prodejního stánku na pozemku p.č. 732/33, k.ú. Zábřeh 

nad Odrou“ (ve vlastnictví investora), pro investora stavby: společnost  Fan – store company 

s.r.o., se sídlem Klasná 959/19a, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČO: 45352844 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 

4685/69 – orná půda  v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby oplocení 

jakožto stavebního objektu  SO103 Oplocení v rámci stavby „ETC IT4 – Educational Training 

Center (výukové centrum)“ na pozemcích v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle situačního 

výkresu v příloze č. 2 předloženého materiálu, pro investora  stavby:  VŠB-TU Ostrava, VŠ 

ústav IT4Innovations, se sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 

61989100 

c) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 4471 

– zahrada a parc.č. 4479/1 – orná půda, oba v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním 

a realizací stavby „Administrativní budova LESNÍ SPRÁVY OSTRAVA“ na pozemcích 

parc.č. 4465, 4469, 4470 a 4472, všechny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ve vlastnictví  

investora)  a se zásahem požárně – nebezpečného prostoru předmětné stavby na tyto pozemky, 

pro investora stavby: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 
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Králové, IČO: 42196451 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) až 1c)   tohoto usnesení  a s tím spojené  

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Dodávka umělého trávníku na zakrytí části běžecké dráhy městského 
stadionu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 03680/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti  EKKL a.s, Altýře 582, 767 01 Kroměříž, 

IČO: 27752771  na  dodávku 1000 m2 umělého trávníku, za cenu nejvýše přípustnou  

289 000,-- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.04.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) schvaluje 
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rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901  o                                               350 000,-- Kč 

 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3412, pol. 5139, ÚZ 3412    o                              350 000,-- Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro 
statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017, poř.č. 
71/2016 
  
Usnesení číslo: 03681/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o 

zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky o  sdružených službách dodávky elektrické 

energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností eCENTRE, a.s., se sídlem Argentinská 286/38, 

Holešovice,170 00 Praha 7, IČ: 271 49 862 v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

pro účely zastoupení města jako zadavatele ve veřejné zakázce  „Veřejná zakázka o sdružených 

službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro 

rok  2017“ 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro 
statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017, poř. 
č.72/2016 
  
Usnesení číslo: 03682/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky dle ustanovení § 86 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění předběžného oznámení   veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské 

organizace pro rok 2017 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností eCENTRE, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 271 49 862 v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

pro účely zastoupení města jako zadavatele ve veřejné zakázce ”Veřejná zakázka  o sdružených 

službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 

2017”  

  

 
RM_VZ 14 
Oznámení veřejné zakázky na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické 
osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě 
městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 03683/RM1418/55 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
dle ustanovení § 86 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, o zveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky na poskytování  mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a  založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností eCENTRE, a.s., se sídlem  Argentinská 

286/38, 17000 Praha - Holešovice, IČO: 27149862 v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
vzorovou smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání veřejné 

zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb,  mezi  statutárním město 

Ostrava na straně jedné  a právnickými osobami, zřízenými a založenými statutárním městem 
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Ostrava, popřípadě městskými obvody, na straně druhé, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 03513/RM1418/52, bod 2) ze dne 
22.3.2016 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
schvaluje 

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3639 o 30 tis.Kč 

 

  

2) Správné znění: 

  
schvaluje 

rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 30 tis.Kč 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 02956/RM1418/43, bod 2) ze dne 
5.1.2016 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
doporučuje 

zastupitelstvu města 

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

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

- p.p.č. 783/52 

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

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

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

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

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

- p.p.č. 783/55 

- p.p.č. 783/60 

- p.p.č. 783/53 

- p.p.č. 783/54 

- p.p.č. 783/42 

- p.p.č. 783/49 

- p.p.č. 783/43 

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

- p.č.st. 6524, bez stavby 

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

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

sloučením pozemku p.p.č. 783/38 a části pozemku p.p.č. 783/45 dle geometrického plánu č. 

3290-571/2015, vyhotoveného dne 22.11.2015, včetně stavby komunikace a parkoviště 

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

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

- p.p.č. 783/36 

- p.p.č. 783/37 

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

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

p.p.č. 783/32 ve vlastnictví   MSK) 

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

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

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

pozemcích p.p.č. 783/39,   783/40 ve vlastnictví MSK a rovněž na pozemcích p.p.č. 783/44, 
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783/45, 783/46, 783/50 svěřených MOb Ostrava - Jih) 

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

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

783/45 svěřených MOb Ostrava - Jih) 

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

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

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

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

  

2) Správné znění: 

  
doporučuje 

zastupitelstvu města 

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

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

- p.p.č. 783/52 

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

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

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

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

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

- p.p.č. 783/55 

- p.p.č. 783/60 

- p.p.č. 783/53 

- p.p.č. 783/54 

- p.p.č. 783/42 

- p.p.č. 783/49, včetně stavby chodníku 

- p.p.č. 783/43, včetně stavby chodníku 

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

- p.č.st. 6524, bez stavby 

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

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

sloučením pozemku p.p.č. 783/38 a části pozemku p.p.č. 783/45 dle geometrického plánu č. 

3290-571/2015, vyhotoveného dne 22.11.2015, včetně stavby komunikace a parkoviště 

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

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

- p.p.č. 783/36 

- p.p.č. 783/37 

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

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

p.p.č. 783/32 ve vlastnictví   MSK) 

- přípojka NN ke stavbě na pozemku p.č.st. 6511 (správní budova) pod omítkou na stavbě bez 
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čp/če, obč. vybavenost na   pozemku p.č.st. 6511 

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

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

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

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

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

783/45 svěřených MOb Ostrava - Jih) 

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

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

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

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

  

 
  
 
 


