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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.01.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00355/RM1418/8 RM_M 0 Schválení programu 8. schůze rady města dne 

13.01.2015 

28 

00356/RM1418/8 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

00357/RM1418/8 RM_M 6 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o 

dotaci pro projekt „Oprava kapličky sv. Floriána a 

kapličky sv. Kříže v Ostravě-Proskovicích“ v 

rámci dotačního programu Moravskoslezského 

kraje - Program obnovy kulturních památek a 

památkově chráněných nemovitostí 

Moravskoslezského kraje na rok 2015 

50 

00358/RM1418/8 RM_ORG 1 Změna usnesení rady města č. 9793/RM1014/129, 

bod 2) ze dne 29.04.2014 - spolufinancování 

projektů městských obvodů 

35 

00359/RM1418/8 RM_M 32 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady na projekt Přírodovědné učebny 

50 

00360/RM1418/8 RM_M 37 Schválení financování projektů na zateplení 

veřejných budov podaných v rámci 50. a 60. 

výzvy Operačního programu Životní prostředí 

50 

00361/RM1418/8 RM_M 36 Schválení financování projektu “Zateplení objektu 

družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ 

Krestova, Ostrava-Hrabůvka” 

50 

00362/RM1418/8 RM_M 38 Schválení financování projektu “Stavební úpravy 

ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh” 

50 

00363/RM1418/8 RM_M 40 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

Programu obnovy kulturních památek a 

památkově chráněných nemovitostí 

Moravskoslezského kraje na rok 2015 pro projekt 

“U Tiskárny 2 - výměna výkladců” 

50 

00364/RM1418/8 RM_M 41 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

podprogramu Regenerace panelových sídlišť na 

rok 2015 pro projekt “Regenerace sídliště Fifejdy 

II - III. etapa” 

50 

00365/RM1418/8 RM_M 1 Odvolání části stávajících členů a jmenování 

nových členů Řídícího výboru Integrovaného 

plánu rozvoje města Ostrava 

38 

00366/RM1418/8 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Realizace expozice SMO na 

veletrhu MIPIM 2015”, poř. č. 291/2014 

38 

00367/RM1418/8 RM_M 18 Zpráva o výsledku auditu k projektu “Pavilon 

evoluce” provedený Ministerstvem vnitra ČR 

38 

00368/RM1418/8 RM_M 14 Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem - 

další postup 

28 

00369/RM1418/8 RM_M 29 Zveřejňování smluv 28 

00370/RM1418/8 RM_M 30 Podnět občana statutárního města Ostravy 28 
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00371/RM1418/8 RM_M 31 Žádost D.S. o náhradu škody ze škodní události - 

dopravní nehoda 

28 

00372/RM1418/8 RM_M 33 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

28 

00373/RM1418/8 RM_M 39 Návrh programu a organizační zajištění 3. 

zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 

dne 28.1.2015 

28 

00374/RM1418/8 RM_M 7 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 

01 

00375/RM1418/8 RM_M 8 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Vojenskému sdružení rehabilitovaných z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2015 

01 

00376/RM1418/8 RM_M 9 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice 

Ostrava, p.o. do Švýcarska (Bern,Luzern, Basel) 

ve dnech 18.-23.1.2015 

01 

00377/RM1418/8 RM_M 13 Návrh na uzavření Dodatku č.1 s Valašským 

muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k 

darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 

01 

00378/RM1418/8 RM_M 15 Smlouva o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické 

náročnosti budovy knihovny” v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

50 

00379/RM1418/8 RM_M 16 Úprava závazného ukazatele r. 2014 07 

00380/RM1418/8 RM_M 17 Úprava rozpočtu 07 

00381/RM1418/8 RM_M 35 Dohoda o plné moci 07 

00382/RM1418/8 RM_M 19 Návrh na poskytnutí účelové dotace Lidové 

konzervatoři a Múzické škole, p.o., na pořízení 

plynových kotlů 

42 

00383/RM1418/8 RM_M 21 Návrh na poskytnutí účelové dotace Národnímu 

divadlu moravskoslezskému, p.o., na odstranění 

havarijních stavů 

42 

00384/RM1418/8 RM_M 42 Návrh na navýšení dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy a změnu příjemce dotace 

87 

00385/RM1418/8 RM_M 23 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú 

Mošnov, obec Mošnov, za účelem provádění 

průzkumů pro společnost Mobis Automotive 

Czech s.r.o. 

08 

00386/RM1418/8 RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemku Tělocvičná jednota Sokol 

Vítkovice pro oprávněného statutární město 

Ostrava 

08 

00387/RM1418/8 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku a v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, svěřené městským obvodům 

08 

00388/RM1418/8 RM_M 26 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 08 
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Svinov, obec Ostrava a návrh bezúplatně nabýt a 

úplatně nenabýt pozemek v k.ú.Svinov, obec 

Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových do vlastnictví SMO 

00389/RM1418/8 RM_M 27 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a 

likvidaci movitého majetku statutárního města 

Ostravy 

08 

00390/RM1418/8 RM_M 28 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. 

ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizace Hrušov” a “Rekonstrukce kanalizace 

ul. Muglinovská” 

08 

00391/RM1418/8 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

40 

00392/RM1418/8 RM_M 12 Dopis městského obvodu Slezská Ostrava ve věci 

obchodní společnosti Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava 

28 

00393/RM1418/8 RM_M 22 Výpověď smlouvy o dílo uzavřené s Dynatech 

s.r.o. 

28 

00394/RM1418/8 RM_MZP 1 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu 

90 

00395/RM1418/8 RM_VZ 3 Návrh na změnu bodu 5) usnesení rady města č. 

10745/RM1014/138 ze dne 26.08.2014 

90 

00396/RM1418/8 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření příkazní smlouvy na výkon 

technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP v rámci realizace stavby “Revitalizace 

knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-

Poruba” 

05 

00397/RM1418/8 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “VTP MFB III. a. IV. - AV 

technika”, poř. č. 2/2015 

5 

00398/RM1418/8 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky “Revitalizace knihovny na 

ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba”, poř. 

č. 244/2014 

5 

00399/RM1418/8 RM_M 4 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr HDD 

jámy “Jindřich” a SDD “Schodová jáma” pro 

stavbu “Oplocení pozemků na ul. Hýbnerova” v 

k.ú. Slezská Ostrava 

89 

00400/RM1418/8 RM_M 5 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Štola 

Haber” pro stavbu “REKO MS OSTRAVA - 

NAJMANSKÁ +1” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

00401/RM1418/8 RM_M 11 ”Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na 

obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2015”, včetně 

vyhlášení výběrového řízení 

89 

00402/RM1418/8 RM_M 34 Poskytnutí účelové dotace na zabezpečení 

skenování pro potřeby aplikace Centrálního 

registru vozidel 

83 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 5/47  

00403/RM1418/8 RM_M 3 Informace o postupu plnění usnesení z 2. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 17.12.2014 

36 

00404/RM1418/8 RM_M 2 Návrh na souhlas či nesouhlas s kácením dřevin 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

84 

00405/RM1418/8 RM_M 10 Návrh na naložení s přebytečným majetkem 84 

00406/RM1418/8 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky “Dodávka tepelné energie 

- ul. Podroužkova 1663/4”, poř. č. 226/2014 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 

stavbu “Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice - 

TDS+BOZP” 

05 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

295/RM1418/7, bod 1) ze dne 16.12.2014 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 8. schůze rady města dne 13.01.2015 
  
Usnesení číslo: 00355/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 8. schůze rady města dne 13.01.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00356/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Slezská Ostrava, 
Čs. armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) určuje 

  obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava k ověření účetní závěrky jako 

auditora na  rok 2014 XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXX 

XX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX za celkovou cenu 50 000,- 

Kč bez DPH 

  

 
RM_M 6 
Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt 
„Oprava kapličky sv. Floriána a kapličky sv. Kříže v Ostravě-
Proskovicích“ v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje - 
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 
nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00357/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt “Oprava kapličky sv. Floriána a 

kapličky sv. Kříže v Ostravě Proskovicích” v rámci dotačního programu Moravskoslezského 

kraje 
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2) žádá 

  
městský obvod Proskovice 

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

usnesení v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu Moravskoslezského kraje - 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí Moravskoslezského 

kraje na rok 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 14.01.2015 

 starosta Městského obvodu Proskovice 

  
3) schvaluje 

  v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy v roce 2015 v celkové výši 68 tis. Kč dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Proskovice 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 14.01.2015 

 starosta Městského obvodu Proskovice 

  
5) souhlasí 

  se zněním čestného prohlášení k projektu “Oprava kapličky sv. Floriána a kapličky sv. Kříže v 

Ostravě Proskovicích” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_ORG 1 
Změna usnesení rady města č. 9793/RM1014/129, bod 2) ze dne 
29.04.2014 - spolufinancování projektů městských obvodů 
  
Usnesení číslo: 00358/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 2) svého usnesení č. 9793/RM1014/129 ze dne 29.04.2014, a to tak, že nově zní: 

rada města rozhodla o spolufinancování projektů městských obvodů Moravská Ostrava a 

Přívoz, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava, Poruba, Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky tak, že 

maximální míra spolufinancování ze strany statutárního města Ostrava bude činit 35 % 

celkových nákladů projektu, avšak s tím, že míra spolufinancování ze strany statutárního města 
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Ostrava nebude vyšší než míra spolufinancování celkových nákladů projektu ze strany 

městského obvodu jako nositele projektu 

  

 
RM_M 32 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
Přírodovědné učebny 
  
Usnesení číslo: 00359/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9029/RMm1014/46 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být 

uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih na financování z 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 od poskytovatele 

Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 75082616 na projekt ”Přírodovědné učebny” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města  s podmínkami dle čl. IV, 

bodu 5.3 smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
financování projektu  ”Přírodovědné učebny” v roce 2015 takto: předfinancování ve výši  

3 500,- tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování  ve výši 284,- tis. Kč, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  zastupitelstvu města   

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Přírodovědné učebny” dle čl. IV. bodu 

5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  městský obvod Ostrava-Jih 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.09.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 
 
 
5) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 28.01.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 37 
Schválení financování projektů na zateplení veřejných budov podaných 
v rámci 50. a 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00360/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8673/RM1014/114 
k usnesení č. 9791/RM1014/129 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
A) financování projektu „Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 12 757 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 932 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

B) financování projektu „Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 6 724 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 600 tis. Kč dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

C) financování projektu „Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-

Zábřeh“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 12 437 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 284 tis. Kč dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

D) financování projektu „Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 34 322 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 4 971 tis. Kč dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

E) financování projektu „Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 7 301 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 068 tis. Kč dle přílohy č. 5 
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předloženého materiálu 

F) financování projektu „Zateplení objektu školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 3 794 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 856 tis. Kč dle přílohy č. 6  

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zajistit všechny úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1)A až 1)F tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 36 
Schválení financování projektu “Zateplení objektu družiny u ZŠ 
Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 00361/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8673/RM1014/114 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
financování projektu „Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, 

Ostrava-Hrabůvka“: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 11 275 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 3 242 tis. Kč dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 38 (zn.předkl.) 
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Schválení financování projektu “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, 
Ostrava-Zábřeh” 
  
Usnesení číslo: 00362/RM1418/8 

50 

  
k usnesení č. 00204/RM1418/6 
k usnesení č. 8673/RM1014/114 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  financování projektu “Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh”: 

v roce 2015 na předfinancování ve výši 10 259 tis. Kč, 

přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 1 676 935 Kč dle přílohy č. 1  

předloženého materiálu s úpravou 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 40 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 
Moravskoslezského kraje na rok 2015 pro projekt “U Tiskárny 2 - 
výměna výkladců” 
  
Usnesení číslo: 00363/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “U Tiskárny 2 - výměna 

výkladců” ke spolufinancování z Programu obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložení 

žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami pro poskytování dotací z Programu obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí Moravskoslezského kraje na rok 2015 
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 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 14.01.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

výši 319 tis. Kč 

- v roce 2015: 

na předfinancování projektu ve výši 319 tis. Kč 

v částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 319 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

4) souhlasí 

  se zněním čestného prohlášení k projektu “U Tiskárny 2 - výměna výkladců” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z podprogramu Regenerace 
panelových sídlišť na rok 2015 pro projekt “Regenerace sídliště Fifejdy 
II - III. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00364/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště Fifejdy II - 

III. etapa” ke spolufinancování z podprogramu Regenerace panelových sídlišť na rok 2015 

vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a 

předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami pro poskytování dotací z podprogramu Regenerace panelových sídlišť 

na rok 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 16.02.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
3) schvaluje 
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  v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení spolufinancování projektu z rozpočtu 

statutárního města Ostrava v roce 2015 v celkové výši 4 500 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 1 
Odvolání části stávajících členů a jmenování nových členů Řídícího 
výboru Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00365/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 90/RM1014/4 
k usnesení č. 6102/RM1014/80 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  z funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy: Ing. Petra 

Kajnara, Ing. Tomáše Petříka, Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., Ing. Jiřího Hrabinu, Bc. Tomáše 

Suchardu, Ing. Simonu Piperkovou, Ing. Dalibora Madeje 

  

2) jmenuje 

  do funkce člena Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy: Ing. Tomáše 

Macuru, MBA, Ing. Lumíra Palyzu, Mgr. Radima Babince, Ing. Kamila Bednáře, Ing. Iva 

Hařovského, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., Mgr. Kateřinu Šebestovou 

  

3) bere na vědomí 

  seznam členů Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 

RM_VZ 7 (zn.předkl.) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 14/47  

Veřejná zakázka “Realizace expozice SMO na veletrhu MIPIM 2015”, 
poř. č. 291/2014 
  
Usnesení číslo: 00366/RM1418/8 

38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci veletržního stánku a 

souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2015 v 

Cannes ve Francii, v rozsahu dle předloženého návrhu, s uchazečem: 

Rapid, akciová společnost 

se sídlem: Podolské nábřeží 6/34, 147 00 Praha 4 

IČO: 00001040 

za cenu nejvýše přípustnou 1.520.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 18 
Zpráva o výsledku auditu k projektu “Pavilon evoluce” provedený 
Ministerstvem vnitra ČR 
  
Usnesení číslo: 00367/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 3229/RMO1014/42 
k usnesení č. 5403/RM1014/70 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
auditní zprávu č.j. MF-11084/2014/52 o auditu operace č. ROPMS/2014/O/006 k projektu 

“Pavilon evoluce” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem - další postup 
  
Usnesení číslo: 00368/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  nepodat ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby na ochranu 

před nezákonným zásahem č.j. 6 As 1/2014 - 30 ze dne 14.11.2014 
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RM_M 29 
Zveřejňování smluv 
  
Usnesení číslo: 00369/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejňování anonymizované podoby smluv uzavřených statutárním městem Ostrava na 

internetový profil statutárního města Ostravy k tomuto účelu zřízený v rozsahu dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 30 
Podnět občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00370/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00122/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  podnět občana statutárního města Ostravy uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  znění dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města body 1), 2) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 31 
Žádost D.S. o náhradu škody ze škodní události - dopravní nehoda 
  
Usnesení číslo: 00371/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  žádost pana XXXXXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXX XXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX, zastoupeném dle plné moci XXXX 
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XXXXXXXXX XXXXXX, advokátem, ze dne 21.11.2014, ve věci náhrady škody v 

souvislosti s dopravní nehodou, která se stala dne 30.9.2013 na pozemní komunikaci ul. 

Halasova, v prostoru křižovatky s ul. Kutuzovovou, a při které došlo k poškození motorového 

vozidla zn. XXXX XX XXX XXXX, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  setrvat na svém usnesení č. 11103/RM1014/144 ze dne 7.10.2014 a neuznat odpovědnost 

statutárního města Ostravy za vznik škody panu XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok nar. 

XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX, zastoupeném 

dle plné moci XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, advokátem, k níž došlo v souvislosti s 

dopravní nehodou, která se stala dne 30.9.2013 na pozemní komunikaci ul. Halasova, v 

prostoru křižovatky s ul. Kutuzovovou, a při které došlo k poškození motorového vozidla zn. 

XXXX XX XXX XXXX 

  

3) rozhodla 

  neuhradit částku 73.654,07 Kč panu XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště 

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX, zastoupeném dle plné moci 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, advokátem, požadovanou jmenovaným dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu jako náhradu škody, k níž došlo v souvislosti s dopravní nehodou, 

která se stala dne 30.9.2013 na pozemní komunikaci ul. Halasova, v prostoru křižovatky s ul. 

Kutuzovovou, a při které došlo k poškození motorového vozidla zn. XXXX XX XXX XXXX 

  

 
RM_M 33 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00372/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00104/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 39 
Návrh programu a organizační zajištění 3. zasedání zastupitelstva 
města, které se bude konat dne 28.1.2015 
  
Usnesení číslo: 00373/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s návrhem programu a s organizačním zajištěním 3. zasedání zastupitelstva města, které se 

bude konat ve středu 28.1.2015 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 7 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, o.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00374/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00091/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  zastupitelstvu  města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 60.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s.,  se sídlem Legerova  22, PSČ 

120 00  Praha 2, IČ 00442755  na  úhradu nájmu a  dalších služeb spojených  s užíváním 

kancelářských prostor v roce 2015  Městským výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, 

náměstí Svatopluka Čecha 732/1, Ostrava - Přívoz, 702 00 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 na straně jedné a 

Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 22, PSČ 120 00 Praha 2, IČ: 

00442755 dle přílohy  č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 28.01.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 8 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Vojenskému sdružení 
rehabilitovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 00375/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00567/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu  statutárního města Ostravy ve 

výši 5.000 ,- Kč  Vojenskému sdružení  rehabilitovaných, Okružní 1430, 742 Příbor, IČ: 

49279319  na  propagační činnost  - besedy a akce  osvětlující  historické události 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu  města 

rozhodnout o uzavření smlouvy  o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace  z rozpočtu  

statutárního  města Ostravy dle bodu 1) tohoto  usnesení  mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 na straně jedné  a 

Vojenským sdružením rehabilitovaných, Okružní  1430, 742 58 Příbor, IČ: 49279319, dle 

přílohy  č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

návrh na uzavření smlouvy dle bodu 1) a 2) tohoto  usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 28.01.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 9 (zn.předkl.) 
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Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, 
ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p.o. do Švýcarska (Bern,Luzern, 
Basel) ve dnech 18.-23.1.2015 
  
Usnesení číslo: 00376/RM1418/8 

01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice  Ostrava, p.o.  do 

Švýcarska  (Bern, Luzern, Basel)  ve dnech  18.-23.1.2015   za účelem  účasti na  studijní  cestě 

  

2) ukládá 

  
řediteli  Domova Slunečnice Ostrava, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Radek Baran, T: 24.02.2015 

 ředitel Domova Slunečnice Ostrava 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 s Valašským muzeem v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm k darovací smlouvě ev.č. 0972/2014/KP 
  
Usnesení číslo: 00377/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00074/15 
k usnesení č. 2385/ZM1014/31 
k usnesení č. 9528/RM1014/125 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  schválení a uzavření  Dodatku č. 1 k darovací  smlouvě  ev. č. 0972/2014/KP 

  uzavřené mezi statutárním městem  Ostrava a Valašským  muzeem v přírodě  v Rožnově pod 

Radhoštěm se sídlem Palackého  147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00098604  dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

 

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 28.01.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 15 
Smlouva o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
projekt „Snížení energetické náročnosti budovy knihovny” v rámci 
Operačního programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 00378/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 14200003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která by měla být uzavřena mezi 

příjemcem statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00845451 

a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na financování projektu „Snížení energetické 

náročnosti budovy knihovny“ z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – 

Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, 

na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy knihovny“ dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města vydá souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden 

na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. 

bod 5. písmeno e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu a čl. A písm. c) 

Podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 

 

 

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 

nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle čl. III. bod 5. písmeno e) smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu a čl. A písm. c) Podmínek poskytnutí dotace 

uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 28.01.2015 

 starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 16 
Úprava závazného ukazatele r. 2014 
  
Usnesení číslo: 00379/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00562/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření pro rok 2014, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 136 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 136 tis.Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 22/47  

2) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele r. 2014 - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o 136 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00380/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření pro rok 2015, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7109 o 752 tis.Kč (1.C.2.) 

(1.C.3.) na ORJ 125, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 o 10 000 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5169 o 300 tis.Kč 

                               § 2229, pol. 5169, ÚZ 3636 o 170 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5169, ÚZ 3636 o 96 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 5169 o 88 tis.Kč  

- kapitálové výdaje 

(1.B.1.) na ORJ 133, § 3639, pol. 6122, org. 45000000, ÚZ 36108224 o 136 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 36517871 o 769 tis.Kč   

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137 o 50 tis.Kč (1.C.1.) 

 

 

- investiční transfery 
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na § 3639, pol. 6329, ORJ 137 o 617 tis.Kč (1.C.1.) 

(1.C.2.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5222, ÚZ 7400 o 4 560 tis.Kč 

                                                          ÚZ 7401 o 10 895 tis.Kč 

                              § 4376, pol. 5221 o 3 650 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 160, ÚZ 7109 o 752 tis.Kč (1.C.2.) 

(1.C.3.) na ORJ 300, § 2229, pol. 5169, ÚZ 3636 o 170 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5169, ÚZ 3636 o 96 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5169 o 88 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 667 tis.Kč (1.C.1.) 

- neinvestiční transfery 

(1.C.2.) na ORJ 160, § 4349, pol. 5222, ÚZ 7400 o 4 560 tis.Kč 

                                                          ÚZ 7401 o 10 895 tis.Kč 

                              § 4376, pol. 5221 o 3 650 tis.Kč 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224 o 905 tis.Kč (1.B.1.) 

- účelová rezerva ORJ 300 

(1.C.3.) na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 o 10 000 tis.Kč  

                                           ÚZ 3636 o 300 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření pro rok 2014, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6402, pol. 2226, ORJ 120, ÚZ 8224, org. 4 o 4 575 tis.Kč (2.B.2.) 

                                                                     o 1 192 tis.Kč (2.B.4.) 

                                              ÚZ 3637, org. 10 o 114 tis.Kč (2.B.5.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORj 120, ÚZ 38588505, org. 3130 o 35 924 tis.Kč (2.B.1.) 

- běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 24/47  

(2.C.2.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5164 o 3 tis.Kč 

                                          pol. 5169 o 160 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(2.C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 7085 o 1 117 tis.Kč 

                                          pol. 6121, org. 8106 o 349 tis.Kč  

z v y š u j e  

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 o 35 924 tis.Kč (2.B.1.)  

                                                           o 18 711 tis.Kč (2.B.2.) 

                                                           o 1 192 tis.Kč (2.B.4.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 120 tis.Kč (2.B.2.) 

                                             o 1 309 tis.Kč (2.B.3.) 

                                             o 8 545 tis.Kč (2.B.5.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5166, ORJ 130 o 163 tis.Kč (2.C.2.) 

- kapitálové výdaje 

(2.C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol.. 6121, org. 7270 o 349 tis.Kč 

                                                           org. 7270, ÚZ 8113 o 1 117 tis.Kč 

- investiční transfery obcím 

na § 6399, pol. 6341, ORJ 120, ÚZ 8224, org. 4 o 14 136 tis.Kč (2.B.2.) 

                                              ÚZ 8113, org. 4 o 4 120 tis.Kč (2.B.2.)  

                                              ÚZ 3500, org. 17 o 1 309 tis.Kč (2.B.3.) 

                                              ÚZ 3500, org. 10 o 8 297 tis.Kč (2.B.5.) 

                                              ÚZ 3637, org. 10 o 134 tis.Kč (2.B.5.)  

Městský obvod Radvanice a Bartovice (2.B.3.) 

- zvýší ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 1 

237 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 72 tis.Kč 

- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 1 309 tis.Kč 

 

Městský obvod Ostrava-Jih (2.B.4.) 
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- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 53515319 o 870 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4113, ÚZ 53190001  

o 62 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 o 260 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6402, pol. 5367 o 1 192 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (2.B.5.) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 4 977 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 293 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 54515370 o 197 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4113, ÚZ 54190001 o 12 tis.Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 o 3 066 tis.Kč 

- sníží přijaté investiční transfery od obcí na pol. 4221, ÚZ 3500 o 8 297 tis.Kč 

                                                                               ÚZ 3637 o   134 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 6402, pol. 5367, ÚZ 3637 o 114 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 00381/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Lumírem Palyzou,  

1. náměstkem primátora, dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 19 
Návrh na poskytnutí účelové dotace Lidové konzervatoři a Múzické 

(zn.předkl.) 
42 
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škole, p.o., na pořízení plynových kotlů 
  
Usnesení číslo: 00382/RM1418/8 
  
k materiálu č. BJ1418 00115/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 00850021, ve výši  

250 tis. Kč na pořízení plynových kotlů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Lidovou konzervatoří a Múzickou školou, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 00850021, dle 

bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                    o 250 tis. Kč 

- z v y š u j í 

investiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 6351, org. 4254   o 250 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, Wattova 430/5, 702 00 Ostrava 
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– Přívoz, IČ: 00850021,  o 250 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení a ke schválení body 3) 

a 4) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 28.01.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 21 
Návrh na poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p.o., na odstranění havarijních stavů 
  
Usnesení číslo: 00383/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 00116/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové 

organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528, ve výši 

6.455 tis. Kč na odstranění havarijních stavů v budovách NDM dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Národním divadlem moravskoslezským, 

příspěvkovou organizací, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 

00100528, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

investiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 6351, org. 4234   o  4 300 tis. Kč 
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- s n i ž u j e  

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                   o 4 300 tis. Kč   

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14,  

701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528,  o  4 300 tis. Kč 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 investiční 

dotaci Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ve výši 2.155 tis. Kč 

na odstranění havarijních stavů 

  

6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) a 2) tohoto usnesení  a ke schválení 

body 3) až 5) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 28.01.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 42 
Návrh na navýšení dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a 
změnu příjemce dotace 
  
Usnesení číslo: 00384/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 00118/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, a to tak, že v příloze č. 41 materiálu k 

uvedenému usnesení v části týkající se společnosti T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., IČO: 

29463173, se sídlem: U Hrůbků 3066/156, Zábřeh, 700 30 Ostrava, se výše dotace  
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900 tis. Kč  nahrazuje částkou 1 800 tis. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, a to tak, že v příloze č. 41 materiálu k 

uvedenému usnesení v části týkající se spolku Maraton klub Seitl Ostrava z.s., IČO: 66181062, 

se původní příjemce dotace Maraton klub Seitl Ostrava z.s.,  IČO: 66181062, se sídlem: Gen. 

Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava nahrazuje novým příjemcem dotace, jímž je Ostravský 

Maraton z.s., IČO: 03288188, se sídlem: Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 18/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014, a to tak, že příloha č. 24 materiálu k 

uvedenému usnesení se ruší a nahrazuje se novou přílohou dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ORJ 221                                 o   900 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161                   o   900 tis. Kč 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-   s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5229, ÚZ 7101                                 o   368 tis. Kč 

-   z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101                                 o   368 tis. Kč 
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6) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 

jednání dne 28.1.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k.ú Mošnov, obec Mošnov, za účelem provádění 
průzkumů pro společnost Mobis Automotive Czech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00385/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 802/55 - orná půda, 

p.p.č. 1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1290/7 - orná půda, 

p.p.č. 1332/13 - trvalý travní porost, 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

za účelem provádění průzkumů pro uvažovaný záměr stavby “MOBIS Lamp Shop CZ” 

pro společnost: 

Mobis Automotive Czech s.r.o.  

se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice  

IČO 277 86 269  

  

 
 
 
 
 
 

RM_M 24 (zn.předkl.) 
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Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 
Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice pro oprávněného statutární město 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00386/RM1418/8 

08 

  
k materiálu č. BJ1418 00558/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, k části pozemku: 

parc.č. 25/1 - ostatní plocha, neplodná půda 

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

Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice 

se sídlem Výstavní 17/113, Ostrava - Vítkovice, 703 00 

IČO 42767547 

za účelem uložení a provozování veřejného osvětlení  v pozemku parc.č. 25/1 v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1921-201A/2011 ze dne 9.1.2012 vč. 

provádění údržby a oprav, rekonstrukce veřejného osvětlení, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně 21 % DPH 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 
 

RM_M 25 (zn.předkl.) 
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Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Třebovice ve Slezsku a v 
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00387/RM1418/8 

08 

  
k materiálu č. BJ1418 00119/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část stávajícího pozemku parc. č. 625/3 o výměře  9 m2 v k. 

ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice, která je dle 

geometrického plánu číslo 4612-59/2014 ze dne 7.10.2014 označena jako nový pozemek parc. 

č. 625/22  v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 4423/1 o výměře 55 m2  v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického 

plánu č. 2748-145/2013 ze dne 18.11.2013 označena jako pozemek parc. č. 4423/32 v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 

RM_M 26 (zn.předkl.) 
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Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava a 
návrh bezúplatně nabýt a úplatně nenabýt pozemek v k.ú.Svinov, obec 
Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví SMO 
  
Usnesení číslo: 00388/RM1418/8 

08 

  
k materiálu č. BJ1418 00112/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku parc.č. 1567/1, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 62 m2, označená 

písmenem a      

- pozemek parc.č. 1567/12, ost. plocha, jiná plocha o výměře 18 m2  

oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov, které jsou dle 

geometrického plánu č. 2538-193/2014 ze dne 21.11.2014 sloučeny do nově označeného 

pozemku parc.č. 1567/12, ost. plocha, jiná plocha 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 Nové město 

do vlastnictví statutárního města Ostrava 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout úplatně nenabýt pozemek parc.č. 3079/33 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
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Praha 2 Nové město 

do vlastnictví statutárního města Ostrava 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00389/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku  statutárního města Ostravy v celkové 

pořizovací ceně 44 997,47 Kč,  který užívá  společnost Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o.,  se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00  Ostrava - Poruba, na základě Koncesní 

smlouvy ev.č. 2987/2009/ŠK/LPO, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  likvidační komisi ve složení: 

předseda: Miloslav Petrovič, za odbor hospodářské správy 

členové:   Miroslav Neusser, za odbor hospodářské správy  

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelného movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
 
 
4) ukládá 
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  likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace 

  

 Vyřizuje: Miloslav Petrovič, T: 28.02.2015 

 odborný pracovník technické správy majetku 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

zajistil veškeré úkony související s uzavřením dodatku ke Koncesní smlouvě ev.č. 

2987/2009ŠK/LPO ze dne 23.12.2009 uzavřené mezi zadavatelem statutárním městem Ostrava 

a provozovatelem Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., kterým se zúží předmět 

nájmu o neupotřebitelný majetek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava v rámci stavby “Kanalizace Hrušov” a “Rekonstrukce 
kanalizace ul. Muglinovská” 
  
Usnesení číslo: 00390/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00081/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 35/1 

 - pozemek p.p.č. 37/2 

 oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

a 

- pozemek p.p.č. 424/4 o výměře 114 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, 

který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 424/1 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, na základě 

geometrického plánu č. 2440-137/2014 ze dne 16. července 2014 

za 
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- pozemek p.p.č. 437/1 

- pozemek p.p.č. 25/3 

 oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví ASPET INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Ostrava-Poruba, 708 00, 

IČO: 26860848 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00391/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 darů 

dle důvodové zprávy  a návrhu smluv, uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 20.01.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 12 
Dopis městského obvodu Slezská Ostrava ve věci obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00392/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00117/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  dopis starostky městského obvodu Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  znění dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města body 1), 2) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.01.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 22 
Výpověď smlouvy o dílo uzavřené s Dynatech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00393/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět smlouvu o dílo č. 1965/2014/OMÚaSN ze dne 29. 8. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 20.10.2014 uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a zhotovitelem Dynatech s.r.o., 

IČO: 25501003, se sídlem Mlýnská 13, 602 00  Brno, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 1 
Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 00394/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 9458/RM1014/124 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na změnu bodu 5) usnesení rady města č. 10745/RM1014/138 ze 
dne 26.08.2014 
  
Usnesení číslo: 00395/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 10745/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
text bodu 5) svého usnesení č. 10745/RM1014/138 ze dne 26.08.2014, kterým jmenovala 

komisi pro otevírání žádosti o účast ve veřejné zakázce, posouzení kvalifikačních požadavků a 

následná jednání se zájemci v soutěžním dialogu s cílem doporučit výběr vhodných řešení pro 

vypracování zadávací dokumentace, takto: 

text odstavce členové nově zní: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

3.Ing. Valentina Vaňková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu   

4. Ing. Hana Janotová - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu   

5. Ing. Michal Hrotík - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

6. Mgr. Milan Šebesta, LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

text odstavce náhradníci nově zní: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Jana Lindovská - odbor financí a rozpočtu 

3. Ing. Lada Šenkýřová - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruženého nákupu 
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4. Ing. Pavla Ciežáková- odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruženého nákupu 

5. Vlastimil Beneš - OVA!!!CLOUD.net a.s. 

6. Mgr. David Mareš, Ph.D., LL.M. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář   

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní 
smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
v rámci realizace stavby “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 
1663/4, Ostrava-Poruba” 
  
Usnesení číslo: 00396/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

včetně průběžné aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to po 

dobu realizace stavby 8175 “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-

Poruba” mezi příkazcem: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

a příkazníkem: 

Ing. Martin Prokop 

Opavská 802/79, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO:  732 04 994 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “VTP MFB III. a. IV. - AV technika”, poř. č. 2/2015 
  
Usnesení číslo: 00397/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku audiovizuální 
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techniky do multifunkční budovy III. a IV. ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Tomáš Smolík     - odbor ZFUN 

2. Mgr. Eva Balonová    - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř   - odbor investiční 

4. Mgr. Jiří Hudec          - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

1. Ing. Ivana Růžičková  - odbor ZFUN 

2. JUDr. Josef Kadlec     - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka      - odbor investiční 

4. Ing. David Kubáň       - odbor strategického rozvoje 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Kamil Bednář        - náměstek primátora 

2. Bc. Martin Horuta         - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

3. Mgr. Jiří Hudec             - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Dalibor Kanclíř       - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík       - odbor ZFUN 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec     - náměstek primátora 

2. Ing. Roman Michalec    - Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

3. Ing. David Kubáň          - odbor strategického rozvoje 

4. Ing. Radek Muťka         - odbor investiční 

5. Ing. Ivana Růžičková     - odbor ZFUN 

  

4) schvaluje 

  
účast zástupce Czechinvestu - Agentury pro podporu podnikání a investic a zástupce 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako pozorovatelů (bez práva hlasu) na jednání hodnotící 

komise a komise pro posouzení kvalifikace k veřejné zakázce “VTP MFB III. a IV. - AV 

technika” 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 41/47  

5) ukládá 

  pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, 

kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
6) zmocňuje 

  
pověřenou zastupováním funkce vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, 

kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 
1663/4, Ostrava-Poruba”, poř. č. 244/2014 
  
Usnesení číslo: 00398/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 11232/RM1014/145 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci stavby 

“Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava-Poruba” v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava, Zábřeh 

IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 8.706.200,47 Kč bez DPH 
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RM_M 4 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr HDD jámy “Jindřich” a SDD 
“Schodová jáma” pro stavbu “Oplocení pozemků na ul. Hýbnerova” v 
k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00399/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 38/97 v 

bezpečnostním pásmu hlavního důlního díla jámy “Jindřich” ze dne 17.2.1997 vydaným pod 

č.j. Výst/ÚSŘ/4795/9/96 a územním rozhodnutím č. 153/03 - změna v bezpečnostním pásmu 

starého důlního díla “Schodová jáma” ze dne 13.10.2003 vydaným pod zn. 

Správ./ÚSŘ/4923/02/Chu pro stavbu “Oplocení pozemků na ul. Hýbnerova” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Štola Haber” pro stavbu 
“REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ +1” v k.ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00400/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 195/02 v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Štola Haber” ze dne 2.8.2002 vydaným pod zn. 

Správ/ÚSŘ/3070/39/01/Pa pro stavbu “REKO MS OSTRAVA - NAJMANSKÁ +1” dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
”Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na obnovu a zachování 
kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015”, 
včetně vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 00401/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00113/15 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit ”Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní 

památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015”  dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města  

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a 

zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v termínech 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednáři 

předložit zastupitelstvu města ke schválení “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na 

obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statuárního města Ostravy pro rok 2015”, 

včetně vyhlášení výběrového řízení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 28.01.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 34 
Poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby 
aplikace Centrálního registru vozidel 
  
Usnesení číslo: 00402/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel vůči Ministerstvu dopravy České republiky se sídlem Nábř. L. 

Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 IČO: 66003008 ve výši 36 300,- Kč  

  

2) ukládá 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

vyzvat Ministerstvo dopravy České republiky k přehodnocení výše poskytnuté dotace dopisem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 15.01.2015 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň, T: 15.01.2015 

 vedoucí odboru dopravně správních činností 
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RM_M 3 
Informace o postupu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 17.12.2014 
  
Usnesení číslo: 00403/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  s postupem plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17.12.2014, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na souhlas či nesouhlas s kácením dřevin na pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00404/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

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

povolení kácení dřevin, a to: 

a) 1 ks ořešák o obvodu kmene 181 cm, 

3 ks borovice o obvodech kmenů 87, 143 a 162 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 2745 – zahrada v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava – dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

b) 1 ks lípa o obvodu kmene 181 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 980 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Poruba, obec Ostrava – dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

c) 4 ks lípa o obvodech kmenů 121, 102, 112 a 127 cm, 

vše rostoucí na pozemků parc.č. 1096/1 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

  

d) 2 ks lípa o obvodech kmenů 251 a 174 cm, 

1 ks javor o obvodu kmene 126 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 2023/12 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava – dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
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e) 1 ks jírovec trojkmen o obvodech kmenů 215x77x94 cm, 

1 ks lípa pětikmen o obvodech kmenů 107x57x135x56x47 cm,  

1 ks javor o obvodu kmene 149 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh – 

VŽ, obec Ostrava – dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací stavby 

„Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh“, pro investora stavby: Statutární město 

Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451,  

f) 1 ks javor o obvodu kmene 92 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 974/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava – dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací 

stavby „Rekonstrukce SSZ K1021 Českobratrská x Sokolská třída“, pro investora stavby: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, 

  

g) 1 ks lípa o obvodu kmene 138 cm, 

1 ks jasan o obvodu kmene 135 cm, 

vše rostoucí na pozemku parc.č. 386 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava -  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací 

stavby „Rekonstrukce chodníků ul. Denisova, ul. Střední, vč. přiléhajícího parku“, pro 

investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Dr.E. 

Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

  

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 1d)  tohoto usnesení a sdělení o vyslovení 

souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádostí o povolení kácení dřevin dle bodů 1e) až 1g) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.01.2015 

 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: 16.01.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 10 
Návrh na naložení s přebytečným majetkem 
  
Usnesení číslo: 00405/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o vyřazení a fyzické likvidaci přebytečného, opotřebovaného a neupotřebitelného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu města Ostravy v rozsahu dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

č.2/2007 pro evidenci majetku” ve složení: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Ivana Fialová - odbor majetkový 

Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

Ing. Přemysl Kubečka - odbor hospodářské správy 

  

 
RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky “Dodávka tepelné energie - ul. Podroužkova 
1663/4”, poř. č. 226/2014 
  
Usnesení číslo: 00406/RM1418/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy s úpravou na dodávku tepelné 

energie pro objekt na ul. Podroužkova 1663/4 v Ostravě-Porubě, v rozsahu dle předloženého 

návrhu s uchazečem: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

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

IČO: 45193410 

za cenu nejvýše přípustnou 600.000,- Kč bez DPH 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 295/RM1418/7, bod 1) ze dne 
16.12.2014 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
Rada města  

1) s c h v a l u j e 

rozpočtová opatření, kterými se 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.10.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14018, pol. 5011 o 250 tis.Kč 

                                                         pol. 5031 o 62 tis.Kč 

                                                         pol. 5032 o 23 tis.Kč 

                                                         pol. 5137 o 5 tis.Kč  

  

2) Správné znění: 

  
Rada města 

1) s c h v a l u j e 

rozpočtová opatření, kterými se 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.10.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 14018, pol. 5011 o 250 tis.Kč 

                                                         pol. 5031 o 62 tis.Kč 

                                                         pol. 5032 o 23 tis.Kč  

                             § 4379, ÚZ 14018, pol. 5137 o 5 tis.Kč  

  

 
  
 
 


