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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.06.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04215/RM1418/63 RM_M 0 Schválení programu 63. schůze rady města dne 

21.06.2016 

35 

04216/RM1418/63 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

04217/RM1418/63 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o 

45 

04218/RM1418/63 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o 

45 

04219/RM1418/63 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

04220/RM1418/63 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

04221/RM1418/63 RM_M 2 Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné 

energie, ev. č. dodavatele 70367, ev. č. odběratele 

0486/2009/HS/LPO ze dne 27.2.2009 ve znění 

dodatku č.1 a dodatku č.2 k této smlouvě 

84 

04222/RM1418/63 RM_M 4 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka 

PWM 1611270030, ev.č. zákazníka 2754/2015/HS 

a návrh dodatku č.5 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka 

PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 

2753/2015/HS, obě na hladině nízkého napětí pro 

rok 2016 

84 

04223/RM1418/63 RM_M 15 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 

katastrálních územích obce Ostrava,jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04224/RM1418/63 RM_M 16 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

04225/RM1418/63 RM_M 18 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

04226/RM1418/63 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Obsluha vrátnice a ostraha 

Domu na půl cesty”, poř. č. 97/2016 

84 

04227/RM1418/63 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava střešního pláště”, poř. č. 

89/2016 

84 

04228/RM1418/63 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Výměna koberců - VTP 

Ostrava”, poř. č. 85/2016 

84 

04229/RM1418/63 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků 

Wattova”, poř. č. 95/2016 
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04230/RM1418/63 RM_VZ 9 Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné 

zakázce na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město 

Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 

obvody 

84 

04231/RM1418/63 RM_M 52 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

04232/RM1418/63 RM_M 11 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc květen 2016 

25 

04233/RM1418/63 RM_M 36 Příprava projektu Rekonstrukce bytových domů 

na ulici Skautské 432-435 v Ostravě-Porubě v 

rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

50 

04234/RM1418/63 RM_M 61 Návrh na souhlas s podáním žádosti o 

dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v 

rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení 

a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu 

50 

04235/RM1418/63 RM_M 49 Dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy 

za rok 2015 

01 

04236/RM1418/63 RM_M 22 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 21.04.2016 do 

15.06.2016 

28 

04237/RM1418/63 RM_M 46 Žaloba o zaplacení peněžité částky 28 

04238/RM1418/63 RM_M 47 Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o 

bezúplatném převodu nemovitostí 

28 

04239/RM1418/63 RM_M 48 Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby 

na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka – 

komunikace v bermě – úsek lávka na Kamenec, 

lávka ke hradu“ 

28 

04240/RM1418/63 RM_M 56 Smlouva o propagaci statutárního města Ostrava v 

brožuře Ostrava City Profile 

38 

04241/RM1418/63 RM_M 60 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy do 

projektu Air Tritia jako partnera 

80 

04242/RM1418/63 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Využití řek Ostravice, Odry a 

Opavy pro rekreační plavbu (studie)”, poř.č. 

080/2016 

38 

04243/RM1418/63 RM_MZP 1 Návrh na jmenování Mgr. Andrey Heczko 

Gibejové ředitelkou Domova Magnolie, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem 

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice,                          

IČ: 70631859 

86 

04244/RM1418/63 RM_MZP 3 Návrh na jmenování MUDr. Petra Uhliga 

ředitelem Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 

898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 

00635162 a na stanovení jeho platu 

30 
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04245/RM1418/63 RM_M 20 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 

IČO 70631808 

41 

04246/RM1418/63 RM_M 21 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Magnólie, 

příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 

Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 

41 

04247/RM1418/63 RM_M 50 Příprava a podání žádosti o dotaci z operačního 

programu Zaměstnanost pro projekt “Plán 

transformace Dětského centra Domeček, 

příspěvková organizace” 

40 

04248/RM1418/63 RM_MZP 2 Návrh dodatku č.1 k Zásadám pro stanovení 

odměn ředitelům příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 

86 

04249/RM1418/63 RM_M 33 Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového 

příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava 

pro rok 2016 příspěvkové organizaci Komorní 

scéně Aréna na Mezinárodní divadelní festival na 

Slovensku 

60 

04250/RM1418/63 RM_M 32 Poskytnutí finančního daru panu Ing. M. Š. na 

dotisk sborníku “Písničky a povídačky z 

poválečné Ostravy” 

87 

04251/RM1418/63 RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

04252/RM1418/63 RM_M 6 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 

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

(Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 

46 

04253/RM1418/63 RM_M 58 Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci 

projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 

ve městě Ostrava 

91 

04254/RM1418/63 RM_M 59 Prezentace sportovního klubu SKSB Ostrava, z.s. 

ve věci kandidatury na organizaci Mistrovství 

Evropy v softbale žen 2019 v Ostravě 

87 

04255/RM1418/63 RM_M 63 Schválení objednávky pro zajištění prezentace 

statutárního města Ostravy při konání 

Olympijského parku RIO - Ostrava 2016 

91 

04256/RM1418/63 RM_M 7 Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr 

města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

04257/RM1418/63 RM_M 13 Návrh na projednání žádosti paní Philippové, a 

návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

08 
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04258/RM1418/63 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním stavebních a 

inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro 

Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou 

organizaci 

08 

04259/RM1418/63 RM_M 24 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

č.3030/96, záměr pronajmout pozemek v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy. 

08 

04260/RM1418/63 RM_M 25 Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava. Návrh na záměr 

pronájmu části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava. 

08 

04261/RM1418/63 RM_M 26 Návrh záměru nepronajmout části pozemku v k.ú. 

Mariánské Hory 

08 

04262/RM1418/63 RM_M 27 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro 

městský obvod Ostrava - Jih. 

08 

04263/RM1418/63 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním stavby do pozemků 

ve vlastnictví SMO, návrh na záměr nájmu a 

výpůjčky 

08 

04264/RM1418/63 RM_M 29 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky k 

části pozemku v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava s 

OZO Ostrava s.r.o. 

08 

04265/RM1418/63 RM_M 30 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

04266/RM1418/63 RM_M 37 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci 

(k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

04267/RM1418/63 RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, Vítkovice a Svinov, 

obec Ostrava, návrh na záměr města nepronajmout 

části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy a návrh na 

záměr města nevypůjčit část pozemku v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 

08 

04268/RM1418/63 RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s Dopravním 

podnikem Ostrava a. s. 

08 

04269/RM1418/63 RM_M 40 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a 

smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře 

ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění 

dodatků č. 1 - č. 6 

08 

04270/RM1418/63 RM_M 41 Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci 

(k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na souhlas s 

umístěním sídla zapsaného spolku (areál Vědecko-

technologického parku Ostrava) 

 

 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 6/87  

04271/RM1418/63 RM_M 44 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO s RWE GasNet, s.r.o., jako 

oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

jako investorem 

08 

04272/RM1418/63 RM_M 45 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. 

Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04273/RM1418/63 RM_M 57 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku v k.ú. Mariánské Hory. 

08 

04274/RM1418/63 RM_M 62 Návrh na souhlas s umístěním stavby na 

pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

04275/RM1418/63 RM_M 3 Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru magistrátu v rámci akce 

“Sportovní hala - Sokolovna Svinov” 

05 

04276/RM1418/63 RM_M 5 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

0016/2016/OI/VZKÚ 

05 

04277/RM1418/63 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č.1957/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova” 

05 

04278/RM1418/63 RM_M 17 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ ze dne 

05.04.2016 na realizaci dokumentace pro stavbu 

“Parkoviště Most Českobratrská”. 

05 

04279/RM1418/63 RM_M 51 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní č. 3095/2013/OI/LPO na 

zpracování projektové dokumentace “Sportovní 

areál U Cementárny - II. etapa” 

05 

04280/RM1418/63 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci připojení 

zemního plynu pro společnost MOBIS 

Automotive System Czech v Průmyslové zóně 

Mošnov. 

05 

04281/RM1418/63 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice 

ÚČOV”, poř.č. 45/2016 

05 

04282/RM1418/63 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění 

inženýrské činnosti pro stavby “Doplnění 

veřejného osvětlení Janová” v městském obvodě 

Polanka a Svinov” ORG 4306 a “Rekonstrukce 

veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříková” v 

městském obvodě O.- jih, ORG 4307 

05 

04283/RM1418/63 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v areálu 

Městské nemocnice Ostrava (DPS+AD)”, poř. č. 

93/2016 

05 

04284/RM1418/63 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ul. 

Chrobákova (PD+IČ+AD)”, poř. č. 82/2016 

05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 7/87  

04285/RM1418/63 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce trafostanice NN 

ÚČOV”, poř. č. 87/2016 

05 

04286/RM1418/63 RM_VZ 12 Veřejná zakázka” Opravy vodovodů Ostrava 

2016”, poř. č. 091/2016 

05 

04287/RM1418/63 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Náhradní výsadba - k.ú. Slezská 

Ostrava”, poř. č. 100/2016 

05 

04288/RM1418/63 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren 

Hranečník - SO 05”, poř. č. 088/2016 

05 

04289/RM1418/63 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace u mateřské 

školky v Proskovicích”, poř.č. 92/2016 

05 

04290/RM1418/63 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská 

- TDS a BOZP”, poř.č. 79/2016 

05 

04291/RM1418/63 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “SPZ Mošnov - retenční nádrž 

(TDS+BOZP)”, poř. č. 76/2016 

05 

04292/RM1418/63 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚVNV (studie)”, 

poř. č. 110/2016 

05 

04293/RM1418/63 RM_VZ 21 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo pro akci “Nasvětlení 

hradní lávky”, ORG 4313 

05 

04294/RM1418/63 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Michálkovická a Petřvaldská”, poř. č. 96/2016 

05 

04295/RM1418/63 RM_M 1 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 

Územního plánu Rychvald 

89 

04296/RM1418/63 RM_M 31 Předchozí souhlas rady města k pronájmu, 

převodu a prodeji nemovitostí svěřených 

městským obvodům a k nabytí nemovitostí do 

majetku města 

89 

04297/RM1418/63 RM_M 55 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na 

zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 

89 

04298/RM1418/63 RM_VZ 20 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“NÁBŘEŽÍ OSTRAVICE - LOKALITA MOST 

MILOŠE SÝKORY” 

89 

04299/RM1418/63 RM_M 8 Zpráva o ukončení realizace a vyúčtování projektu 

“Odbahnění a úpravy rybníka č.1 v areálu Zoo 

Ostrava” 

80 

04300/RM1418/63 RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

04301/RM1418/63 RM_M 9 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na zajištění kandidatury 

statutárního města Ostravy do soutěže “European 

Green Capital” 

80 

04302/RM1418/63 RM_M 42 Konference o kvalitě ovzduší v roce 2016 80 

04303/RM1418/63 RM_M 43 Odpuštění dluhu za stravu, ošetření a pobyt psa v 

útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

 

80 
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04304/RM1418/63 RM_M 19 Návrh dodatku č. 25 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

04305/RM1418/63 RM_M 53 Dodatek č. 7 ke smlouvě o komplexní podpoře 

aplikačních programových produktů a rozvoji 

systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO 

83 

04306/RM1418/63 RM_M 54 Výpověď Smlouvy o poskytování služeb 

souvisejících s komplexní administrací dvou 

projektů v rámci výzvy č. 09, Integrovaného 

operačního programu 2007 - 2013 

83 

04307/RM1418/63 RM_VZ 19 VZMR na nákup SW Veritas Infoscale Enterprise 

poř. č. 119/2016 

83 

04308/RM1418/63 RM_VZ 24 Veřejná zakázka malého rozsahu č. 124/2016 na 

nákup serverů od společnosti BRAIN                

computers s.r.o. 

83 

04309/RM1418/63 RM_M 34 Úprava rozpočtu r. 2016 7 

04310/RM1418/63 RM_M 35 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 

činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených SMO za I. pololetí 2016 

07 

04311/RM1418/63 RM_VZ 22 Zadání zpracování investičního záměru stavby 

“Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek 

Žerotínova - Mariánskohorská” 

09 

04312/RM1418/63 RM_ORG 1 Návrh na změnu termínů schůzí rady města      28 
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RM_M 0 
Schválení programu 63. schůze rady města dne 21.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04215/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 63. schůze rady města dne 21.06.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04216/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
45 

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

obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 619 74 757, jejímž jediným akcionářem je statutární město 

Ostrava 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 

a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit auditovanou účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za 

rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2015, ke 

které je připojena zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobu a vztazích 

mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. za rok 2015 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2015 dle přílohy 

č. 5 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2015, ke které je připojena 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami, 

vše dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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11) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za 

rok 2015 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle 

zákona č.106/1999., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

  

13) rozhodla 

  
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2015 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

14) schvaluje 

  
konsolidovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04217/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
45 

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

90/2012 Sb., obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ 25385691, jejímž jediným společníkem je 

statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2015 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., jejíž součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

za rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

   

doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04218/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
45 

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

90/2012 Sb., obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Zábřeh, A. Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČ 25816977, jejímž jediným společníkem je statutární 

město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za 
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rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 

2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., jejíž součástí je 

zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2015 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2015 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

   

doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 04219/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
45 

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

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

PSČ 710 07, IČ 253 93 430, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů člena TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2015 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku obchodní společnosti Krematorium 

Ostrava, a.s. za rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2015, jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2015 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2015 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 
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8) určuje 

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

Ostrava, PSČ 710 07, IČ 253 93 430 pro rok 2016 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 

zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, 

PSČ 723 00, IČ 258 57 932, v rozsahu dle důvodové zprávy 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04220/RM1418/63 

(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 verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2015 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií člena TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 

2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

za rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015, 

včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o vypořádání ztráty obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2015 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. Armády 20, 

Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu            

Buchtovou, CSc., adresa: Ráčkova 50, PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 2 
Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, ev. č. 
dodavatele 70367, ev. č. odběratele 0486/2009/HS/LPO ze dne 27.2.2009 
ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 k této smlouvě 
  
Usnesení číslo: 04221/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření  dodatku č. 3  ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, ev. č. dodavatele 70367 a ev. 

č. odběratele 0486/2009/HS/LPO  ze dne 27.2.2009 ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2 k této 

smlouvě mezi odběratelem Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Moravská 

Ostrava, IČO: 00845451 a  dodavatelem Veolia Energie ČR, a.s., 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, 28.října 3337/7, IČO: 45193410 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270030, ev.č. zákazníka 
2754/2015/HS a návrh dodatku č.5 ke Smlouvě o sdružených službách 
dodávky elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 
2753/2015/HS, obě na hladině nízkého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04222/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě ev.č. obchodníka  PWM 1611270030, ev.č. zákazníka 

2754/2015/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská 

Ostrava,  IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.5 ke Smlouvě ev. č. obchodníka  PWM 1611270005, ev. č. zákazníka 

2753/2015/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská 

Ostrava,  IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04223/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 4741/2 

– ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

oplocení pozemků parc.č. 4743 – ostatní plocha, jiná plocha a parc.č. 4740 – ostatní plocha, 

jiná plocha, oba v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost Optima spol. 

s r.o., se sídlem Rytířská 400/22, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 13643959 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2953/5 

– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
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stavby „Novostavba rodinného domu na parc.č. 2924  k.ú. Poruba“ včetně zřízení přípojky 

kanalizace na pozemcích parc.č. 2953/1 a 2953/5  a vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 

2953/5, všechny pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro investora stavby: paní Pxxx 

Hxxxxxxx, bytem xxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx- xxxxx 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1104/6 

– zahrada v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací novostavby rodinného 

domu, přípojek inženýrských sítí, oplocení, sjezdu, žumpy a vsakovací jímky na pozemku parc. 

č. 1109/3 - zahrada v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pro investora  stavby: pana Pxxxx 

Vxxxxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1107/3 

– zahrada v k.ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby oplocení  pozemku 

parc.č.  1107/4 - zahrada v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, pro investora stavby: pana Rxxxxxx 

Šxxxxx, bytem xxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení 

příslušných souhlasů dle bodů 1a)  až 1d) tohoto usnesení  a s tím spojené  veškeré úkony 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.06.2016 

 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: 24.06.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 16 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04224/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

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

povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks jasan o obvodu kmene 320 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2510/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří, společný dvůr, 

1 ks lípa o obvodu kmene 200 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2510/6 – ostatní plocha, zeleň, 

1 ks katalpa o obvodu kmene 220 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2379/1 – ostatní plocha, 

jiná plocha, 

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

b) 6 ks vrba o obvodech kmenů  93+47 cm, 153+117 cm, 173 cm, 120 cm, 132 cm a 97+89+85 

cm, 

1 ks topol o obvodu kmene 91 cm, 

1 ks trnovník akát o obvodu kmene 110 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 126/1 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Muglinov, obec Ostrava – 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c) 1 ks vrba o obvodu kmene 216 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 887/3 – ostatní plocha, 

zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

d) 1 ks vrba o obvodu kmene  280 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 479/8 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

e) 1 ks smrk  o  obvodu  kmene 105  cm, rostoucí na pozemku parc.č. 355/2 –  ostatní plocha, 

jiná plocha  v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava – dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

f) 3 ks lípa o obvodech kmenů 131 cm, 105 cm a 124 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 1096/1 – ostatní plocha, silnice v k.ú.   

Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

   

g) 3 ks topol o obvodech kmenů 330 cm, 230 cm a 330 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 3628/11 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava – dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

h) 1 ks třešeň o obvodu kmene 130 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1649/1 – ostatní plocha, 

zeleň v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy 

MK na ulici Kyjevské v Ostravě – Porubě“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, 

Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 06 Ostrava – Poruba – dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu, 
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i) 43 ks dřevin, specifikovaných dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, rostoucích na 

pozemcích parc.č. 184/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 232/3 – zahrada, parc.č. 

233/4 – ostatní plocha, zeleň a parc.č. 491/1 – ostatní plocha, silnice, všechny v k.ú. Nová Ves 

u Ostravy, obec Ostrava, a to v souvislosti s realizací stavby „Cyklostezka Nová Ves – 

vodárna“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 

j) 1 ks jasan o obvodu kmene 80 cm, 

2 ks javor o obvodech kmenů 90 a 155 cm, 

vše rostoucí  na pozemku parc.č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací 

stavby „Rekonstrukce JINDŘICH CENTER“, pro investora stavby: společnost Jindrich Plaza 

Development, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČO: 27658899. 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

příslušným správním orgánem dle bodů 1a) až 1g)  a sdělení o vyslovení souhlasu s kácením 

dřevin a s podáním žádostí o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním 

orgánem dle bodů 1h), 1i) a 1j) tohoto usnesení  

  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.06.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu  žádostí, resp. sdělení dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.06.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 18 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04225/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 
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Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Obsluha vrátnice a ostraha Domu na půl cesty”, poř. 
č. 97/2016 
  
Usnesení číslo: 04226/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 291 tis. Kč 

- zvyšuje rozpočet běžných výdajů na ORJ 136, § 4373, pol. 5169 o  291 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění obsluhy vrátnice a 

ostrahy bytového domu sociálních služeb č. p. 2641, Sokolská tř. 62 v Moravské Ostravě v 

rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

SASB strážní a úklidová služba s.r.o. 

Sídlo: Listopadová 295/32, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

IČO: 268 11 995 
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za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava střešního pláště”, poř. č. 89/2016 
  
Usnesení číslo: 04227/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení díla “Oprava 

střešního pláště budovy garáží” v Ostravě-Mariánských Horách dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

EUROTRADE IMPORT - EXPORT s.r.o. 

se sídlem: Škrobálkova 158/21, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

IČO: 49609637 

za cenu nejvýše přípustnou 1.875.047,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Výměna koberců - VTP Ostrava”, poř. č. 85/2016 
  
Usnesení číslo: 04228/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva na: 

   ORJ 120, § 6409, pol. 5901  o            1.200 tis. Kč 
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- zvyšuje rozpočet běžných výdajů  na: 

   ORJ 136, § 3639, pol. 5171  o            1.200 tis. Kč 

 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytnutí dodávek, prací a 

služeb nezbytných k výměně koberců v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží budovy Tandem v areálu 

VTP Ostrava v Ostravě-Pustkovci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Tomáš Müller 

se sídlem: Panelová 980/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 73915009 

ze cenu nejvýše přípustnou 961.883,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků Wattova”, poř. č. 95/2016 
  
Usnesení číslo: 04229/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  a uzavření smlouvy na zajištění fyzické ostrahy 

objektů a pozemků v areálu Wattova na Nádražní ul. 196 v Ostravě-Přívoze dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

SASB strážní a úklidová služba s.r.o. 

se sídlem: Listopadová 295/32, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

IČO: 26811995 
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za  jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování 
mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, 
právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, 
popřípadě městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 04230/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na poskytování mobilních 

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

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody na období od 1.11.2016 do 

31.12.2017 a zadání nadlimitní veřejné zakázky 

  

2) rozhodla 

  
aby společnost eCentre, a.s. provedla jménem statutárního města Ostrava úkony zadavatelské 

činnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, vztahujících se k veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních 

služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem 

Ostrava, popřípadě městskými obvody dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
jmenovat komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek v 

tomto složení: 

1) Ing. Břetislav Gibas, tajemník MMO 

2) Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 

3) Ing. Tomáš Smolík, zastupující vedoucí oddělení veřejných zakázek 

4) Ivona Štefková, konzultantka eCentre, a.s. 
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5) Ing. Michal Laryš, konzultant eCentre, a.s. 

náhradníci: 

1) Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí 

2) Miroslava Dřízgevičová, zastupující vedoucí ekonomického oddělení 

3) Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

4) Jiří Grygar, projektový manažer eCentre, a.s. 

5) JUDr. Tomáš Panáček, právník eCentre, a.s. 

  

 
RM_M 52 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 04231/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

účinností od 1.7.2016 

  

2) schvaluje 

  
doplněk XXXXIX přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 1.7.2016 

  

3) schvaluje 

  
doplněk XX přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 1.7.2016 
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RM_M 11 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2016 
  
Usnesení číslo: 04232/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc květen 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 36 
Příprava projektu Rekonstrukce bytových domů na ulici Skautské 432-
435 v Ostravě-Porubě v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 04233/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Rekonstrukce bytových domů na ulici Skautské 432-435 v Ostravě-

Porubě ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s 

přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 27.12.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 61 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04234/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02423/RM1418/36 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání 

souhrnné žádosti  statutárním městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z 

kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro rok 2016 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodu 1) tohoto usnesení. 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 18.07.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 49 
Dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 04235/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodání výroční zprávy statutárního města Ostravy za rok 2015 v 

rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

   

vedoucího odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.06.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 22 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 21.04.2016 do 15.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04236/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 21.04.2016 do  15.06.2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

20.04.2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 30.08.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 46 
Žaloba o zaplacení peněžité částky 
  
Usnesení číslo: 04237/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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podat žalobu o zaplacení částky 223.013,58 Kč včetně příslušenství pohledávky a nákladů 

řízení s návrhem na vydání platebního rozkazu vůči společnosti Woodman production a.s., 

IČO:  25394886 

  

 
RM_M 47 
Smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04238/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zaplatit smluvní pokutu ve výši  242.991,- Kč spolu s úroky z prodlení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat Daniela Dědocha, IČO: 73074331  a Kateřinu Krupičkovou, IČO: 02499533 k náhradě 

škody vzniklé  statutárnímu městu Ostrava uhrazením smluvní pokuty dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu, která byla uložena statutárnímu městu Ostrava v příčinné souvislosti 

s jejich neoprávněným užíváním části pozemku parc. č. 160/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í   běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5363, ORJ  137 o 246 tis. Kč 

- s n i ž u j í běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5137, ORJ  137, ÚZ 93 o 246 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 48 
Návrh na přerušení soudního řízení ve věci žaloby na bezplatné 
odstranění vad díla „Cyklostezka – komunikace v bermě – úsek lávka 
na Kamenec, lávka ke hradu“ 
  
Usnesení číslo: 04239/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat k Městskému soudu v Brně návrh na přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. 

ve věci sp. zn. 17 C 111/2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

2) rozhodla 

  
podat odvolání proti rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 

č. 500/16/VH ze dne 7.6.2016 

  

 
RM_M 56 
Smlouva o propagaci statutárního města Ostrava v brožuře Ostrava 
City Profile 
  
Usnesení číslo: 04240/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o propagaci v brožuře Ostrava City Profile mezi statutárním městem 

Ostrava a společností 

Association of Business Service Leaders in the Czech Republic 

se sídlem Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00, IČO: 02030489 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na zapojení statutárního města Ostravy do projektu Air Tritia jako 
partnera 
  
Usnesení číslo: 04241/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do projektu Air Tritia jako partnera 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru platovému a personálnímu 

předložit ke schválení radě města navýšení počtu funkčních míst o jedno v odboru 

strategického rozvoje, a tím zvýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Ostravy s 

účinností od 1. 10. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Milena Vodárková, T: 01.10.2016 

 zastupující vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro rekreační 
plavbu (studie)”, poř.č. 080/2016 
  
Usnesení číslo: 04242/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje účelová rezerva  ORJ 300 o.....477 tis. Kč 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3640 
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zvyšují běžné výdaje ORJ 300 o.....477 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5166, ÚZ 3640 

  

2) rozhodla 

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

proveditelnosti využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro rekreační plavbu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

AQUATIS a.s. 

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno 

IČO: 46347526 

za cenu nejvýše přípustnou 394.000,00 Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na jmenování Mgr. Andrey Heczko Gibejové ředitelkou Domova 
Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 
56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 70631859 
  
Usnesení číslo: 04243/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03583/RM1418/54 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Mgr. Andreu Heczko Gibejovou, ředitelkou Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvkové organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 70631859  
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2) schvaluje 

  
plat pro Mgr. Andreu Heczko Gibejovou, jmenovanou ředitelkou Domova Magnolie, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava-Vítkovice,                    

IČ: 70631859 s účinností od 1. 7. 2016 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na jmenování MUDr. Petra Uhliga ředitelem Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A 728 80 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 a na stanovení jeho platu 
  
Usnesení číslo: 04244/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 03643/RM1418/55 

k usnesení č. 03972/RM1418/60 

k usnesení č. 04171/RM1418/62 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
MUDr. Petra Uhliga ředitelem Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, a to s účinností od 

1.8.2016 

  

2) schvaluje 

  
plat MUDr. Petra Uhliga, jmenovaného ředitelem Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava,                   

IČO 00635162 s účinností od 1.8.2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 
IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 04245/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 217 709,- Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně : Ing. Lucie Blahutová - vedoucí ekonomického útvaru 

členové :         Vratislav Prokop - vedoucí provozně technického útvaru 

                        Pavel Slaný - technický pracovník 

                        Hana Šrámková - účetní, správce majetku 

                        Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 12.08.2016 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 21 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Magnólie, příspěvková organizace, Sirotčí 56, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 
  
Usnesení číslo: 04246/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

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

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

vlastnictví právnické osoby Domova Magnólie, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 56, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631859 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 24.06.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 50 
Příprava a podání žádosti o dotaci z operačního programu 
Zaměstnanost pro projekt “Plán transformace Dětského centra 
Domeček, příspěvková organizace” 
  
Usnesení číslo: 04247/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Plán transformace Dětského centra Domeček, příspěvková organizace” 

a podání žádosti o dotaci pro tento projekt v rámci operačního programu Zaměstnanost, 

investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním 

službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

  

2) žádá 

  
ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 03_16_065 Podpora ohrožených dětí a rodin a 

procesů v sociálně-právní ochraně dětí v rámci operačního programu Zaměstnanost na 

podporované aktivity 1.A) Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na 

systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných 

služeb a 3. Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti 
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 Vyřizuje: MUDr. Zdeněk Novotný, T: 29.07.2016 

 ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace 

  
3) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 2.962 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 

předfinancování a spolufinancování následovně: 

v roce 2017 částka 1.185 tis. Kč, z toho 1.126 tis. Kč na předfinancování a 59 tis. Kč na 

spolufinancování 

v roce 2018 částka 1.777 tis. Kč, z toho 1.688 tis. Kč na předfinancování a 89 tis. Kč na 

spolufinancování  

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

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

stanovených pro rok 2017 a 2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) schvaluje 

  
znění vyjádření zřizovatele dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh dodatku č.1 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04248/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02164/RM1418/31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 1 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž 
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zřizovatelem je statutární město Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucím odvětvových odborů seznámit ředitele příspěvkových organizací, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava, se zněním dodatku č. 1 k Zásadám pro stanovení 

odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 33 
Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu 
statutárního města Ostrava pro rok 2016 příspěvkové organizaci 
Komorní scéně Aréna na Mezinárodní divadelní festival na Slovensku 
  
Usnesení číslo: 04249/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 

  

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí  neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostrava pro 

rok 2016 ve výši 50 tis. Kč Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci, se sídlem ul.          

28. října 289/2, 701 85 Ostrava, IČO: 00845035 na realizaci projektu “Mezinárodní festival 

Divadelná Nitra, Slovensko” dle přílohy č. 1 a 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 38/87  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117,                              o 50 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, org. 4251, ÚZ 7117              o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci                                                      o 50 tis. Kč 

  

 
RM_M 32 
Poskytnutí finančního daru panu Ing. M. Š. na dotisk sborníku “Písničky 
a povídačky z poválečné Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 04250/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč panu Ing. Mxxxxxxx Šxxxxxx, datum narození 

xx.xx.xxxx, bytem xxx xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx - xxxxxx a o uzavření Darovací smlouvy 

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5213, org. 4258     o 20 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5492                     o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 04251/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 6 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 
  
Usnesení číslo: 04252/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
46 

  
k usnesení č. 03961/RM1418/60 

  
Rada města 

  
1) projednala 

   

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

Itálie (Řím) ve dnech 01.-04.06.2016 

 

  

 
RM_M 58 
Schválení uzavření partnerské smlouvy v rámci projektu Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04253/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním městem Ostrava a 

partnerskými školami v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 

Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony 

spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 59 
Prezentace sportovního klubu SKSB Ostrava, z.s. ve věci kandidatury 
na organizaci Mistrovství Evropy v softbale žen 2019 v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 04254/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
prezentaci sportovního klubu SKSB Ostrava, z.s., IČO: 26525143 týkající se kandidatury na 

organizaci Mistrovství Evropy v softbale žen 2019 v Ostravě 

  

2) souhlasí 

  
s  kandidaturou města Ostravy na pořádání Mistrovství Evropy v softbale žen 2019 

  

 
RM_M 63 
Schválení objednávky pro zajištění prezentace statutárního města 
Ostravy při konání Olympijského parku RIO - Ostrava 2016 
  
Usnesení číslo: 04255/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky pro  zajištění prezentace statutárního města Ostravy při konání 

Olympijského parku RIO - Ostrava 2016 na   Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem 

Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, za cenu nejvýše      

301 000,- Kč vč. DPH 

  

2) pověřuje 

   

vedoucí odboru školství a sportu Ing. Sylvu Sládečkovou  

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 24.06.2016 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na záměr města neprodat a návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04256/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 01928/16 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 316 m2 označenou 

jako pozemek parc. č. 3/9 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, 

dle zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 7 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 3/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 197 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 234 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/12 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 208 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/13 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 213 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 227 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 317 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 69 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/17  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) -  9) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na projednání žádosti paní Philippové, a návrh na záměr města 
pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04257/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s tím, aby Adéla Philippová, se sídlem: Hrušovská 287/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 75969351, jakožto nájemce ze “Smlouvy o nájmu prostoru podnikání” ev. č. 

1696/2015/MJ ze dne 10. 6. 2015, provedla úpravu venkovní fasády, resp. provedení zateplení 

části budovy bez čp., která je součástí pozemku parc. č. 988/6, zast. plocha a nádvoří, k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v zadní a boční části dle přílohy č. 3 materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, které 

tvoří jeden funkční celek, a to: 

- pozemek parc. č. 1036/12, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., stavba 

obč. 

  vybavenosti (užitná plocha 103 m2) 

- část pozemku parc. č. 988/6, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., o 

výměře 
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78 m2 dle situačního snímku č. 1, 

a to formou změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 10. 6. 2015, a to 

tak, že se prodlouží doba nájmu z “do 30. 6. 2020” na “do 30. 6. 2023” 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do 
pozemků ve vlastnictví SMO v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro 
Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 04258/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení 

- s umístěním stavebních a inženýrských objektů do částí pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava: 

parc. č. 5277/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- SO 11 Vyhlídka na rozhraní výběhů 

- SO 12 Vyhlídka s voliérou veverek 

parc. č. 5330/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO 01 Příprava území 

- SO 02 Pavilon gibonů a kopytníků 

- SO 03 Přípojka elektro 

- SO 04 a,b Přípojky vody 

- SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

- SO 06 Přípojka dešťové kanalizace 

- SO 07 Přeložka plynu 

- SO 08 Přípojka plynu 

- SO 09 Zpevněného plochy 

- SO 10 Venkovní výběh včetně oplocení 

- SO 11 Vyhlídka na rozhraní výběhů 

- SO 12 Vyhlídka s voliérou veverek 

- SO 13 Elektrické ohradníky 

- SO 14 Přípojka slaboproudu 

- SO 15 Přeložka užitkové vody 
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parc. č. 5332 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- SO 03 Přípojka elektro 

- SO 14 Přípojka slaboproudu 

parc. č. 5333/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- SO 03 Přípojka elektro 

- SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

- SO 09 Zpevněné plochy 

parc. č. 5331/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- SO 06 Přípojka dešťové kanalizace 

pro: 

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava 

IČO 00373249 

v rámci stavby “Expozice gibonů a kopytníků v Zoo Ostrava” 

  

 
RM_M 24 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č.3030/96, záměr 
pronajmout pozemek v k.ú. Petřkovice u Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 04259/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 7 v 1.NP domu na ul. Horní 

3030/96, Ostrava-Bělský Les,  

mezi nájemcem Nxxxxx Chxxxxx, bytem xxxx xx, xxx xx xxxxx, a podnájemci Sxxxx a 

Vxxxxx Dxxxxxx, bytem  xxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, od udělení souhlasu radou 

města na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc.č. 1942/5, jiná plocha, o výměře 418 m2 , k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 25 
Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava. 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 04260/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 284/12, 

orná půda v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava (ul. Sládečkova), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru pronájmu části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 1234/1, ost. 

plocha - ost. komunikace o výměře 3,5 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Nerudova), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 26 
Návrh záměru nepronajmout části pozemku v k.ú. Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 04261/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku p.p.č. 160/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 

m2, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 48/87  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku p.p.č. 160/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře             

50 m2, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem nebytových prostor v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
pro městský obvod Ostrava - Jih. 
  
Usnesení číslo: 04262/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka 

předchozí souhlas  s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové 

výměře 2187,76 m2 v budově č.p. 384, občanská vybavenost umístěná na pozemku p.č.st. 

424/1, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené tomuto 

městskému obvodu (ul. Zimmlarova x ul. Hulvácká) 

se společností 

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Zábřeh, Hulvácká 384/1, PSČ 700 30 

IČO: 253 78 660 

za účelem poskytování vzdělávacích služeb, na dobu určitou 15-ti let 

a to v souladu s čl. 7, odst. (8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, úplné znění 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním stavby do pozemků ve vlastnictví SMO, 
návrh na záměr nájmu a výpůjčky 
  
Usnesení číslo: 04263/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním varovné signalizace a světelné proměnné dopravní značky A25 vč. napojení na el. 

vedení a datové smyčky do části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to: 

- p. p. č. 939/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 159 m2 a část B o výměře 21 

m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4,8 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, a to část A o výměře 16 m2, část B o výměře 53 m2, 

část C o výměře 16 m2 a část D o výměře 12 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro investora: 

Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 

PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

v rámci stavby “Aktivní prvky bezpečnosti” 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků: 

- p. p. č. 939/2 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 159 m2 a část B o výměře 21 

m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

- parc. č. 5609/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 4,8 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha, a to část A o výměře 16 m2, část B o výměře 53 m2, 

část C o výměře 16 m2 a část D o výměře 12 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda, zemědělský půdní fond 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, a to: 

- část o výměře 54 m2 v situačním snímku označena A 

- část o výměře 49 m2 v situačním snímku označena B 

- část o výměře 40 m2 v situačním snímku označena C, 
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dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 22 m2 v k. ú. Poruba obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky k části pozemku v k.ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava s OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04264/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření dohody o skončení výpůjčky založeném “Smlouvou o výpůjčce” ev.č. 

1517/2005/MJ ze dne 

10. 8. 2005 

se společností 

OZO Ostrava s.r.o. 

se sídlem ul. Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 623 00 920 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1320, zast. plocha a nádvoří o výměře 422 

m2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava pro účely provozování sběrného dvoru pro občany, 

a to ke dni 30. 6. 2016, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 30 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a 
záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 04265/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

1,529.386,89 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 1,529.386,89 

Kč 

- Jednotná kanalizace DN 500 včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

91,09 m, uložená v pozemcích  parc. č. 654/75, parc. č. 654/77 všechny v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.27/16/VH ze dne 

17.2.2016 a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Svazácká“, ORG 7300 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovacími  smlouvami  e.č.1120/2016/MJ ze dne 

11.4.2016 od p. Rity Hubertové a  e.č. 1504/2016/MJ ze dne 1.6.2016 od manželů Hxxx a 

Mxxxxx Dxxxxxxxxx a kupní smlouvou e.č.1167/2016/MJ ze dne 13.4.2016 od společnosti 

Jaroslav Žák - Reality Invest Group s.r.o., a to: 

- Vodovod DN 100 včetně 2 kusů hydrantů celkové délky 209 m, uložený v pozemcích parc. č. 

493/2, parc. č. 493/3,parc. č. 1941/2, parc. č. 1941/3, parc. č. 2081/1 všechny v k.ú. 

Hošťálkovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 61/15/VH/K 

ze dne 22.7.2015. 

- Vodovodní řad PE D 90 včetně 1 kusu hydrantu celkové délky 87,9 m, uložený v pozemcích 

parc. č. 350/4, parc. č. 1623/2 všechny v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavba byla 

kolaudována kolaudačním souhlasem č. 24/16/VH/K ze dne 9.2.2016. 

- Vodovod DN 80 včetně 1 kusu hydrantu celkové délky 147,7 m, uložený v pozemcích parc. 

č. 3018/15, parc. č. 3018/20, parc. č. 1437/1 všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 9/10/VH ze dne 21.1.2016. 

- Kanalizace jednotná DN 250 včetně tří kanalizačních šachet celkové délky 117 m, uložená 

v pozemcích parc. č. 3018/15, parc. č. 1324/1 všechny v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava.  Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 9/10/VH ze dne 21.1.2016. 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 52/87  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 21.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci (k.ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04266/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

parc. č. 3742/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3235, občanská vybavenost 

(pavilon A) 

parc. č. 3750, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3190, občanská vybavenost 

(pavilon G) 

parc. č. 4181, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3187, občanská vybavenost 

 (pavilon E) 

parc. č. 108, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1167, občanská vybavenost  

(pavilon K) 

parc. č. 115/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 78, občanská vybavenost 

  (vila Tereza) 

parc. č. 125, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 3188, občanská vybavenost 

(pavilon C1-C5) 

parc. č. 115/20, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 3163, jiná stavba (tržnice) 

parc. č. 4196, zast. plocha a nádvoří 

parc. č. 4204, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 86/2,  ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 115/17, ost. plocha, jiná plocha   

parc. č. 115/14, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 115/15, ost. plocha, jiná plocha   

parc. č. 115/19, ost. plocha, manipulační plocha 

parc. č. 86/9, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 86/10,  ost. plocha, ost. komunikace 

parc. č. 4206, ost. plocha jiná plocha 

parc. č. 86/3, ost. plocha jiná plocha 

parc. č. 86/1, ost. plocha, zeleň   

parc. č. 86/30, ost. plocha, zeleň 

parc. č. 3741, ost. plocha, jiná plocha 
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parc. č. 4209, ost. plocha, jiná plocha 

parc. č. 4210, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. 

včetně součástí a příslušenství uvedených v příloze č. 2 materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 38 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice nad 
Ostravicí, Vítkovice a Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města 
nepronajmout části pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy a návrh na záměr 
města nevypůjčit část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04267/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 952 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 44,5 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

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

zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 

- parc. č. 3410 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2 

- parc. č. 3166/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 30 m2 a část B o 

výměře 7 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

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

zrušit 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 54/87  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň o výměře 

19,5 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 

předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
že nemá záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 9 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a. 
s. 
  
Usnesení číslo: 04268/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemku parc. č. 4428/2 - ostatní plocha, 

dráha v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s.,  se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro opravu tramvajové trati v rámci stavby “Sanace 

spodku tramvajové trati Martinovská” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31.5.2017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků parc. č. 3594/10 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 35 m2, části B o výměře 18 m2, části C o 

výměře 18 m2 a části D o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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s Dopravním podnikem Ostrava a. s.,  se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro opravu trakčních kabelů v rámci stavby “Oprava 

trakčních kabelů DPO na ulici 28. října” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 30.6.2017 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 6,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s.,  se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 701 71, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro opravu trakčních kabelů v rámci stavby “Oprava 

trakčních kabelů DPO na ulici Hollarova” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 30.6.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti 
odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve 
znění dodatků č. 1 - č. 6 
  
Usnesení číslo: 04269/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního 

hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6 
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Změnou smlouvy dojde k: 

- vypuštění pozemků, vložení pozemků, které budou předmětem nájmu, uvedené v Příloze č. 1 

smlouvy 

- čl. III. Nájemné, a to ke změně výše nájemného: 

pozemky za nájemné ve výši 283,50 Kč/ha/rok tj. 318.062,00 Kč + DPH v zákonné výši 

budovy za nájemné ve výši 45.354,60 Kč 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava) a 
návrh na souhlas s umístěním sídla zapsaného spolku (areál Vědecko-
technologického parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 04270/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

-  pozemek p.č.st. 3455 - zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./če., garáž  

-  část pozemku parc.č. 1092/8 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2641 

   (ul. Sokolská třída 62), a to prostory: 

   v 1. PP, blíže specifikované v příloze č. 1 materiálu 

   v 1. NP, blíže specifikované v příloze č. 2 materiálu 

   ve 2. NP, blíže specifikované v příloze č. 3 materiálu 

   ve 3. NP, blíže specifikované v příloze č. 4 materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
s umístěním sídla zapsaného spolku 

IdeaHUB z.s. 

do budovy čp. 373/4, která je součástí pozemku parc. č. 4685/21, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 373/4, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
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RM_M 44 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO s RWE GasNet, 
s.r.o., jako oprávněným a s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako 
investorem 
  
Usnesení číslo: 04271/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování plynárenského zařízení VTL plynovodu k částem pozemků: 

parc.č. 1698/14 - orná půda, 

parc.č. 2523/3 - orná půda, 

parc.č. 2523/5 - orná půda, 

parc.č. 2523/6 - orná půda 

v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

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

IČO  272 95 567 

a s investorem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 

IČO 65993390 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04272/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01977/16 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemků parc.č. 379/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc.č. 

730/1 orná půda a parc.č. 730/5 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava, 

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

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

Ostrava 2, 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. 
Mariánské Hory. 
  
Usnesení číslo: 04273/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 1125, 

ostatní plocha, zeleň, výměra 178 m2,k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, (celková výměra 

pozemku je 256 m2 s nájemcem 

Kateřinou Krupičkovou, IČO: 02499533, sídlo Pitárné140, 793 99 Vysoká, 

- na dobu neurčitou, 

- za nájemné 10,-Kč /m2/rok, to je 1.780,-Kč ročně, 

- účel užívání - umístění předzahrádky u provozovny 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 62 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04274/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním a realizací stavby “Rekonstrukce ulice Kostelní” na pozemcích parc.č. 4237 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 4236/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace a 

parc.č. 4236/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, nesvěřených městskému obvodu, dle situačního snímku, který je přílohou č.1 

předloženého materiálu 

pro žadatele: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, 

IČO 45797170, zastoupeného Ing. Radimem Gillem, zastupujícího městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 3 
Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce 
“Sportovní hala - Sokolovna Svinov” 
  
Usnesení číslo: 04275/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního 

odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 508 180,75 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru v 

celkové pořizovací hodnotě 508 180,75,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty             

508 180,75 Kč do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 5 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/2016/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04276/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02853/RM1418/42 ze dne 15.12.2015 

  

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/2016/OI/VZKÚ “Komunikace v areálu 

bývalé FNsP O.- Zábřeh - II. etapa” se zhotovitelem: 

STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, odštěpný závod Ostrava,              

IČO: 60838744, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1957/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a 
Maroldova” 
  
Usnesení číslo: 04277/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1957/2015/OI/ZFUN ze dne 20.07.2015 mezi 

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

zhotovitelem POHL cz, a.s., se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky, odštěpný závod 
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Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČO: 25606468 dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
0987/2016/OI/VZKÚ ze dne 05.04.2016 na realizaci dokumentace pro 
stavbu “Parkoviště Most Českobratrská”. 
  
Usnesení číslo: 04278/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ze dne 05.04.2016 na realizaci 

dokumentace stavby “Parkoviště Most Českobratrská” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní 
č. 3095/2013/OI/LPO na zpracování projektové dokumentace “Sportovní 
areál U Cementárny - II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 04279/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 3095/2013/OI/LPO ze dne 

9.12.2013 na zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS) pro stavbu “Sportovní 

areál U Cementárny - II. etapa”, mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26821940,  

kterým se upravuje předmět smlouvy a cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci připojení zemního plynu pro společnost MOBIS 
Automotive System Czech v Průmyslové zóně Mošnov. 
  
Usnesení číslo: 04280/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci připojení 

zemního plynu pro společnost MOBIS Automotive System Czech v Průmyslové zóně Mošnov 

se zhotovitelem GASCONTROL, společnost s r.o., Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá,  

735 64 Havířov, IČO: 46578021 za cenu nejvýše přípustnou 289.771,74 Kč bez DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV”, poř.č. 45/2016 
  
Usnesení číslo: 04281/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03391/RM1418/50 

k usnesení č. 03764/RM1418/56 

  
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 čerpadel ČSMPV do aktivace 

ÚČOV” s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 8: 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o. 

se sídlem: č.p. 135, 753 61 Milenov 

IČO: 48392570 

za cenu nejvýše přípustnou 11.299.770,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na zajištění inženýrské činnosti pro stavby “Doplnění 
veřejného osvětlení Janová” v městském obvodě Polanka a Svinov” 
ORG 4306 a “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, 
Šeříková” v městském obvodě O.- jih, ORG 4307 
  
Usnesení číslo: 04282/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na zajištění inženýrské 

činnosti pro realizaci stavby - “Doplnění veřejného osvětlení Janová” v MO Polanka a 

Svinově ORG 4306 za cenu nejvýše přípustnou 140 300,- Kč bez DPH s příkazníkem ČECH - 

ENGINEERING, a.s., Ostrava - Přívoz, Nádražní 545/166, IČO 25394983, dle přílohy č. 

2.předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na zajištění inženýrské 

činnosti pro realizaci stavby “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šeříková” v 

MO Ostrava - Jih , ORG 4304, za cenu nejvýše přípustnou 202 100,-Kč bez DPH, s 

příkazníkem : PTD Muchová, s. r. o., Ostrava - Muglinov, Olešní 313 / 14, IČO : 27767931, 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v areálu Městské nemocnice 
Ostrava (DPS+AD)”, poř. č. 93/2016 
  
Usnesení číslo: 04283/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby 

“Areálová kanalizace Městské nemocnice Ostrava” v Ostravě - Moravské Ostravě dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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IGEA s.r.o. 

se sídlem: Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 46580514 

za cenu nejvýše přípustnou 819.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova (PD+IČ+AD)”, 
poř. č. 82/2016 
  
Usnesení číslo: 04284/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení 

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, včetně výkonu inženýrské 

činnosti a autorského dozoru při realizaci stavby “Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova”, v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

KONEKO , spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava  

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 445.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV”, poř. č. 87/2016 
  
Usnesení číslo: 04285/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04108/RM1418/61 

  
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 
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trafostanice NN ÚČOV” v k.ú. Přívoz, 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. 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. Dalibor Karásek  - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. 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. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

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

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

5. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční 

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

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zabezpečit veškeré potřebné úkony 

této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí k podpisu veškerých dokumentů 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka” Opravy vodovodů Ostrava 2016”, poř. č. 091/2016 
  
Usnesení číslo: 04286/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci akce “Opravy 

vodovodů Ostrava 2016” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 1.645.365,-- Kč bez DPH 

  

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Náhradní výsadba - k.ú. Slezská Ostrava”, poř. č. 
100/2016 
  
Usnesení číslo: 04287/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodávku a výsadbu, včetně 

zajištění následné péče (údržby) o vysazené dřeviny po dobu 3 let na pozemcích parc.č. 
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5307/1, 5270/1 a 5279/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s uchazečem: 

Údržba pozemků, a.s. 

se sídlem: Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

IČ: 28620968 

za cenu nejvýše přípustnou 434.902,-- Kč bez DPH  

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05”, 
poř. č. 088/2016 
  
Usnesení číslo: 04288/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03993/RM1418/60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na realizaci stavby “Revitalizace areálu 

bývalých kasáren Hranečník - technická a výcviková základna IZS, k.ú. Slezská Ostrava:    SO 

05 zázemí areálu, instruktážní prostory a prostory MPO”, 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. Renáta Žáčková, DiS. - 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. Bc. Jan Hanáček - 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. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

4. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční   

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

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

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

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace u mateřské školky v Proskovicích”, 
poř.č. 92/2016 
  
Usnesení číslo: 04289/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Oprava 
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kanalizace u mateřské školky v Proskovicích” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem: 

PROSPECT spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 14616688 

za cenu nejvýše přípustnou 2.066.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská - TDS a BOZP”, poř.č. 
79/2016 
  
Usnesení číslo: 04290/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi včetně zpracování Plánu BOZP a 

jeho aktualizace při realizaci stavby ”Tramvajové mosty ul. Plzeňská” v Ostravě - Zábřehu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

ENVIROAD s.r.o. 

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 25394436 

za cenu nejvýše přípustnou 887.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “SPZ Mošnov - retenční nádrž (TDS+BOZP)”, poř. č. 
76/2016 
  
Usnesení číslo: 04291/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby “SPZ Mošnov - 
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retenční nádrž” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 289.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚVNV (studie)”, poř. č. 110/2016 
  
Usnesení číslo: 04292/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

architektonické a objemové studie pro budoucí realizaci stavby “Rekonstrukce ÚVNV”, 

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 747.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o 
dílo pro akci “Nasvětlení hradní lávky”, ORG 4313 
  
Usnesení číslo: 04293/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Nasvětlení hradní lávky” v MO Moravská Ostrava a Přívoz, ORG 4313 za cenu nejvýše 

přípustnou 266 977,- Kč bez DPH se spol. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 
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PSČ 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25396544, dle přílohy č.1. předloženého 

materiálu  

  

 
RM_VZ 23 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a 
Petřvaldská”, poř. č. 96/2016 
  
Usnesení číslo: 04294/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” v k. ú . Slezská Ostrava, 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. Marie Stuchlá - 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. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 72/87  

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora                           

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

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

5. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných  zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 
RM_M 1 
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu 
Rychvald 
  
Usnesení číslo: 04295/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu, převodu a prodeji 
nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do 
majetku města 
  
Usnesení číslo: 04296/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k převodu nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a) bod 5., k prodeji 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1. a 2. a k 

nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 04297/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a o uzavření příslušných smluv s níže 

uvedenými subjekty (1, 4, 5, 6, 7, 8) dle přílohy č. 3, kde výše finančního příspěvku je 

zdůvodněna v příloze č. 5 a vzorových smluv uvedených v příloze č. 1 a 2 předloženého 

materiálu následovně: 

1. Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Husovo náměstí 1184/4, 702 00  Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 44938802 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

4. PhDr. Ing. Dxxxxxx Hxxxx, xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx  xxxxxx - xxxxxxx xxxx - dle 

vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

5. Slezské nemovitosti, s.r.o., Poděbradova 1243/7, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava,   

IČO: 25368711 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu 
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6. Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka, 1. května 329/158, 725 25  Ostrava - Polanka, 

IČO: 45210543 -  dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

7. Římskokatolická farnost Ostrava - Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava - Hrušov, 

IČO: 45210462 - dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

8. Zxxxx Fxxxxx, xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx- dle vzorové smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

z důvodu uvedeného v příloze č. 5 rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních dotací na 

zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 níže 

uvedenému subjektu (2) dle přílohy č. 3, tj.  

2. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Ruská 2887/101, 703 00  Ostrava - Vítkovice,                    

IČO: 75125285 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městským obvodům 

3. SMO Městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 79  Ostrava - Vítkovice 

9. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  

Ostrava 

na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                          o částku                      3 070 tis. Kč 

§ 3635, pol. 5166, ORJ 210                          o částku                             3 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5212, ORJ 210                          o částku                         322 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5213, ORJ 210                          o částku                         227 tis. Kč 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210                          o částku                      1 092 tis. Kč 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 502, ÚZ 93 o částku                        731 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org 507, ÚZ 93 o částku                        701 tis. Kč 

  

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, org 502, ÚZ 93                 o částku                        731 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxxx, pol. 5xxx , ÚZ 93                              o částku                        731 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 76/87  

Městský obvod Vítkovice 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, org 507, ÚZ 93                  o částku                        701 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                               o částku                         701 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2), a 3) tohoto usnesení a ke 

schválení bod 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 14.09.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 20 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení územní studie “NÁBŘEŽÍ OSTRAVICE - LOKALITA MOST 
MILOŠE SÝKORY” 
  
Usnesení číslo: 04298/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 

“NÁBŘEŽÍ OSTRAVICE - LOKALITA MOST MILOŠE SÝKORY” 

se zhotovitelem: Ing. Pavel Obroučka, Nad Ostravicí 3, 710 00  Slezská Ostrava 

IČO: 11197404 
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za cenu nejvýše přípustnou 170.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Zpráva o ukončení realizace a vyúčtování projektu “Odbahnění a 
úpravy rybníka č.1 v areálu Zoo Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 04299/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení  realizace projektu “Odbahnění a úpravy rybníka č. 1 v 

areálu Zoo Ostrava” spolufinancovaného z prostředků operačního programu Životní prostředí a 

s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) žádá 

  
ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace, o zajištění udržitelnosti projektu 

“Odbahnění rybníka č. 1 v areálu Zoo Ostrava”, dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 27.08.2023 

 ředitel Zoo Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 10 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04300/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava, IČO: 00373249 
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2) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.07.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 9 
Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na zajištění kandidatury statutárního města Ostravy do soutěže 
“European Green Capital” 
  
Usnesení číslo: 04301/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 350.000 Kč 

odborem strategického rozvoje na všechny potřebné náležitosti související s přípravou a 

podáním žádosti o kandidaturu statutárního města Ostravy do soutěže „European Green 

Capital“ za podmínky jejího schválení zastupitelstvem města 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ...................................... o 350 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3799, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300 ......................... o 350 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 42 
Konference o kvalitě ovzduší v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 04302/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 400.000 Kč 

odborem kanceláře primátora na přípravu a realizaci Konference o kvalitě ovzduší v roce 2016 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 .......................... o 400 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5139, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 135 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5164, ORJ 221, ÚZ 1030 ............... o 40 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 125 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5175, ORJ 221, ÚZ 1030 ............. o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Odpuštění dluhu za stravu, ošetření a pobyt psa v útulku pro psy v 
Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 04303/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpuštění dlužné částky 1.979 Kč fyzické osobě: Zxxxxx Uxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, adresa 

trvalého bydliště: xxxxx-Slezská xxxxx (xxx xx), xxxxx xxx/xx na úhradu nákladů, které je 

vlastník psa povinen v souladu s ust. § 42 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně souvisejících předpisů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, uhradit za 

stravu, ošetření a pobyt psa od 12. 02. 2016 do 24. 02. 2016 v útulku pro psy na ul. Provozní č. 

4 v Ostravě-Třebovicích evidovaného pod číslem 19400/2016 dle důvodové zprávy s úpravou 

  

 
RM_M 19 
Návrh dodatku č. 25 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 04304/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 25 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Dodatek č. 7 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních 
programových produktů a rozvoji systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO 
  
Usnesení číslo: 04305/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů 

a rozvoji systému č. 1099/2007/MIS/LPO se společností Gordic spol. s r.o. se sídlem   

Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 54 
Výpověď Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s komplexní 
administrací dvou projektů v rámci výzvy č. 09, Integrovaného 
operačního programu 2007 - 2013 
  
Usnesení číslo: 04306/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět Smlouvu o poskytování služeb souvisejících s komplexní administrací dvou 

projektů v rámci výzvy č. 09, Integrovaného operačního programu 2007 - 2013, 

č. 2671/2011/IT, uzavřenou se společností Naviga 4, s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 

Praha 8 Karlín, IČO 26756102, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_VZ 19 
VZMR na nákup SW Veritas Infoscale Enterprise poř. č. 119/2016 
  
Usnesení číslo: 04307/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností Proact Czech 

Republic, s.r.o. se sídlem: Brtnická 1486/2, 101 38 Praha 10 – Michle, IČO: 24799629 za cenu 

1 458 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 24 
Veřejná zakázka malého rozsahu č. 124/2016 na nákup serverů od 
společnosti BRAIN computers s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04308/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností BRAIN 

computers s.r.o., se sídlem Kalvodova 1087/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,                 

IČO: 2539765 za cenu 830 000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 04309/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
7 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s přijetím nadačního příspěvku ve výši 80 000,-- Kč od Nadace ČEZ pro příspěvkovou 

organizaci Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. na realizaci projektu “Filharmonie Plus” na 

úhradu honorářů, orffovských instrumentářů hudebních nástrojů, materiálu na výrobu 

“hudebních nástrojů”, přístrojů k reprodukci hudby, promítací plátno, dataprojektor s tím, že 

dle Směrnice č. 1/2009 “Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným 

statutárním městem Ostrava”, bod 5.1.8., majetek pořízený z nadačního příspěvku bude ve 

vlastnictví organizace 

b) s přijetím účelové neinvestiční dotace ve výši 93 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské 

Hory na realizaci projektu “Léto s Korunkou” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 5311, pol. 2212, ORJ 270 o 2 385 tis.Kč (C.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 90 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 50 tis.Kč (A.1.)  

                                      ÚZ 319, org. 190000000 o 150 tis.Kč (A.3.) 

                                      ÚZ 313, org. 84000000 o 50 tis.Kč (A.4.) 

- běžné výdaje 

(A.3.) na ORJ 190, § 6171, pol. 5169, org. 190000000, ÚZ 1030 o 150 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 319 o 150 tis.Kč 

(A.4.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 37 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5031 o 9 tis.Kč 
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                                                                                   pol. 5032 o 4 tis.Kč              

na § 5512, pol. 5169, ORJ 121 o 60 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5192, ORJ 137 o 53 tis.Kč (C.5.) 

na § 2143, pol. 5175, ORJ 300 o 80 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8148000000 o 11 500 tis.Kč (C.1.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7039 o 6 000 tis.Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 201, org. 4234 o 50 tis.Kč (A.1.) 

                                                   ÚZ 34070, org. 4251 o 90 tis.Kč (A.2.) 

z v y š u j e  financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1020 o 9 115 tis.Kč (C.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o 300 tis.Kč (A.3.) 

na § 5512, pol. 5137, ORJ 121 o 60 tis.Kč (C.3.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 80 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7080 o 5 000 tis.Kč 

                                                             org. 7091 o 1 000 tis.Kč  

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 53 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j e  financování 

na pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 o 150 tis.Kč (A.3.) 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 35 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených SMO za I. pololetí 2016 
  
Usnesení číslo: 04310/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie 

Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Ostrava za I. pololetí 2016 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru 

Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a 

výdajů za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.:   vedoucí odborů MMO, ředitel MPO, ředitel územního odboru  

             Ostrava HZS MSK 

Termín: 11.7. - 29.7.2016 

  

b) ředitelům příspěvkových organizací 

předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru a 

odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

  

Zodp.:   ředitelé příspěvkových organizací 

Termín: 15.8.2016 

  

c) vedoucím odvětvových odborů 

zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře k činnosti 

a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro “Zprávu o plnění rozpočtu 

statutárního města Ostravy za I. pololetí 2016” 
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Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 26.8.2016 

d) vedoucím odvětvových odborů 

zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z rozpočtu SMO u obchodních společností a 

obecně prospěšných společností k 30.6.2016 a spolupracovat s odborem veřejných zakázek a 

kapitálových účastí při zpracování těchto údajů do “Zprávy o plnění rozpočtu statutárního 

města Ostrava za I. pololetí 2016” 

  

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 11.7. - 29.7.2016 

 

  

3) ukládá 

  
a) vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zajistit zkompletování výsledků 

hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšných 

společností založených SMO pro jejich zapracování do “Zprávy o plnění rozpočtu statutárního 

města Ostravy za I. pololetí 2016” 

Termín: 26.8.2016 

b) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

- rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 

organizací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Termín: 1.7.2016 

- zpracovat “Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí 2016” a 

předložit radě města k projednání dne 27.9.2016 a zastupitelstvu města 19.10.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.10.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 22 
Zadání zpracování investičního záměru stavby “Prodloužená Porážková 
IV. etapa, úsek Žerotínova - Mariánskohorská” 
  
Usnesení číslo: 04311/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

záměru stavby “Prodloužená Porážková IV. etapa, úsek Žerotínova - Mariánskohorská” za 

cenu 159 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava,   

IČO 25893076 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transf. ostat. přísp.organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100        o 193 tis. Kč 

z v ý š í 

budovy, stavby na: 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                                             o 193 tis. Kč     

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.07.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_ORG 1 
Návrh na změnu termínů schůzí rady města 
  
Usnesení číslo: 04312/RM1418/63 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
další termín schůze rady města dne 12.7.2016 od 9.30 hodin 

  

2) ruší 

  
termín schůze rady města dne 23.8.2016 

  

 
  
 
 


