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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 04.04.2017  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

06090/RM1418/89 RM_M 0 Schválení programu 89. schůze rady města konané 
dne 04.04.2017 

35 

06091/RM1418/89 RM_M 25 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p. o., do Španělska (Bilbao) ve dnech 
02.-06.03.2017 

42 

06092/RM1418/89 RM_M 30 Smlouva o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Příspěvky na ozdravné pobyty” 

50 

06093/RM1418/89 RM_M 38 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu 
„Dotace pro jednotky SDH obcí” pro projekt 
„Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” 

50 

06094/RM1418/89 RM_M 39 Schválení předfinancování projektů v rámci výzvy 
nositele ITI ostravské aglomerace 

50 

06095/RM1418/89 RM_M 40 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
pro projekt s názvem „Revitalizace odborné 
učebny fyziky a chemie” 

50 

06096/RM1418/89 RM_M 41 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci 
a souhlas s dokrytím financování části dotace 

50 

06097/RM1418/89 RM_M 26 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, 
do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 

35 

06098/RM1418/89 RM_M 29 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

06099/RM1418/89 RM_M 24 Návrh na schválení zahraničních pracovních cest 
pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 
organizace PLATO Ostrava, do Řecka (Atény) 
ve dnech 05.–08.04.2017, do Itálie (Benátky) 
ve dnech 09.-13.05.2017, do SRN (Kassel, 
Münster) ve dnech 09.-13.06.2017 

01 

06100/RM1418/89 RM_M 27 Uspořádání Koncertu svobody dne 28.04.2017 
u příležitosti 72. výročí osvobození města Ostravy 
a ukončení druhé světové války 

01 

06101/RM1418/89 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Pamětní medaile”, 
poř. č. 27/2017 

01 

06102/RM1418/89 RM_M 23 Návrh na převod projektu Film Ostrava!!! 
vč. návrhu smlouvy o převodu doménového jména 

38 

06103/RM1418/89 RM_M 31 Objednávka přesadby 19 ks alejových stromů 
na cloně 4.41 v rámci projektu „Izolační zeleň 
města Ostrava – projektu 04“ z důvodu kolize 
s nově budovanou trasou kabelového vedení 

38 
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06104/RM1418/89 RM_M 44 Návrh na partnerství a spolupráci města Ostravy 
při organizování 6. ministerské konference 
Světové zdravotnické organizace (WHO) 

38 

06105/RM1418/89 RM_M 37 Doplnění „Žaloby o zaplacení smluvních pokut” 
o další právní důvod vzniku žalovaných nároků 

28 

06106/RM1418/89 RM_M 42 Návrh na schválení znění dopisu zhotoviteli 
stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu 
kultury Poklad” 

28 

06107/RM1418/89 RM_M 45 Návrh na změnu ve složení Komise pro sport 
a volný čas rady města, návrh na změnu ve složení 
Finančního výboru zastupitelstva města 

28 

06108/RM1418/89 RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 

40 

06109/RM1418/89 RM_M 34 Schválení podání žádosti o dotaci projektu 
Střediska volného času Ostrava Zábřeh, 
příspěvková organizace (IČO 750805516), 
„Integrace handicapovaných a učebna 
pro řemeslné a technické obory” 

42 

06110/RM1418/89 RM_M 21 Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání 
návrhů na ocenění žákovská osobnost a dětský 
a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2017 

91 

06111/RM1418/89 RM_M 33 Schválení podání žádosti o dotaci projektu „Klíče 
pro budoucnost našich dětí ve školských 
zařízeních města Ostravy II” 

91 

06112/RM1418/89 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním banneru a souhlas 
s umístěním sídla společností do budovy v areálu 
Vědecko-technologického parku Ostrava 
(k. ú. Pustkovec) 

08 

06113/RM1418/89 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 
cyklostezky na ulici Cholevova na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

06114/RM1418/89 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. 

08 

06115/RM1418/89 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
přípojky NN 0,4 kV, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv 
o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

06116/RM1418/89 RM_M 17 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

06117/RM1418/89 RM_M 18 Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
na část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
pro městský obvod Svinov 

08 
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06118/RM1418/89 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 
„Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní” 

08 

06119/RM1418/89 RM_M 43 Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava 

08 

06120/RM1418/89 RM_M 46 Návrh na koupi parkovacích systémů parkovacích 
ploch „Smetanovo náměstí” a „ulice 
Poděbradova” vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, od společnosti Garáže Ostrava, a. s. 

08 

06121/RM1418/89 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostrava - JŘSU“ 

90 

06122/RM1418/89 RM_M 2 Dohoda o postoupení práv, užitků a povinností 
týkající se stavebního povolení pro stavbu 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast 
Radvanice, Bartovice” v k. ú. Radvanice 

05 

06123/RM1418/89 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 0051/2016/OI/VZKÚ ze dne 04.02.2016 
ke stavbě „Zrušení výpustí do Dolového potoka 
v Ostravě – Proskovicích a Rekonstrukce 
vodovodu Proskovice ul. Světlovská“ – 2. část 
v k. ú. Proskovice 

05 

06124/RM1418/89 RM_M 4 Vystavení objednávky na pořízení výpočtového 
modulu MIKE URBAN ECOLab. Metropol 
v rámci akce „Generel odvodnění města Ostravy” 

05 

06125/RM1418/89 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci 
„Komunikace - Severní spoj” (DÚR+IČ) 

05 

06126/RM1418/89 RM_M 6 Vystavení objednávky na provedení pasportu 
stávajících kanalizací v rámci akce „Plošná 
kanalizace Michálkovice” 

05 

06127/RM1418/89 RM_M 20 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebnosti” 
a „Smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice - 
I. část” 

05 

06128/RM1418/89 RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení věcného břemene a dodatků 
ke smlouvám v souvislosti se stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

06129/RM1418/89 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Opevnění bermy řeky 
Ostravice”, poř. č. 48/2017 

05 

06130/RM1418/89 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy příkazní na výkon odborného 
geotechnického dohledu v rámci stavby 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
ul. Frankova - 1. část“ 

05 

06131/RM1418/89 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Odvodnění cvičné louky 
pro hasiče Ostrava - Proskovice”, poř. č. 44/2017 

05 
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06132/RM1418/89 RM_M 12 Předchozí souhlas rady města k prodeji 
nemovitostí svěřené městskému obvodu a k nabytí 
nemovitostí do majetku města 

89 

06133/RM1418/89 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
děděním do vlastnictví Zoologické zahrady 
Ostrava, příspěvkové organizace 

80 

06134/RM1418/89 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Údržba v příměstských lesích 
zvláštního určení”, poř. č. 062/2017 

80 

06135/RM1418/89 RM_M 28 Úprava rozpočtu r. 2017 07 
06136/RM1418/89 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 

39 

06137/RM1418/89 RM_M 36 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2017 

09 

06138/RM1418/89 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií 
s Českou republikou – Zemským archivem 
v Opavě 

26 

06139/RM1418/89 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
uměleckého díla na období od 15. června 2017 
do 8. září 2017 

84 

06140/RM1418/89 RM_M 11 Návrh Dohody o splátkách 84 
06141/RM1418/89 RM_VZ 1 Zpracování projektové dokumentace na zateplení 

Domu pro matky s dětmi na ul. Budečská 3 
84 

06142/RM1418/89 RM_ORG 1 Návrh na úpravu programu zasedání zastupitelstva 
města konaného dne 05.04.2017 

35 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 19 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_M 35 Účetní uzávěrka zájmového sdružení právnických 
osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

09 

  
RM_M 0 
Schválení programu 89. sch ůze rady m ěsta konané dne 04.04.2017 
  
Usnesení číslo: 06090/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 89. schůze rady města konané dne 04.04.2017 
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RM_M 25 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., do Špan ělska (Bilbao) 
ve dnech 02.-06.03.2017 
  
Usnesení číslo: 06091/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 05763/RM1418/84 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p. o., do Španělska (Bilbao) ve dnech 02.-06.03.2017 

  
 

RM_M 30 
Smlouva o poskytnutí dotace z M oravskoslezského kraje v rámci 
dota čního programu „P říspěvky na ozdravné pobyty” 
  
Usnesení číslo: 06092/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05387/RM1418/78 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 
být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá 
a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO 70890692,  na financování z programu Příspěvky na ozdravné pobyty na projekt 
„Ozdravné pobyty pro děti” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.04.2018
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
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RM_M 38 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Minis terstva vnitra ČR 
v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí” pro p rojekt „Požární 
zbrojnice Ostrava-Muglinov” 
  
Usnesení číslo: 06093/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR pro projekt „Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” v rámci programu 
„Dotace pro jednotky SDH obcí” 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a zajištění 
předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí”, 
podprogramu 3-stavba požární zbrojnice, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 
Slezská Ostrava rozhodně kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.05.2017
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 18 851 tisíc Kč 
(celkové náklady vč. přípravy projektu) v roce 2018 a zajištění spolufinancování projektu 
ve výši 10 045,7 tisíc Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2017
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 39 
Schválení p ředfinancování projekt ů v rámci výzvy nositele ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 06094/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu „Podpora přírodních věd na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, 
p. o.” financování projektu v celkové výši 1 600 tis. Kč 
− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši  800 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu s úpravou 

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků 
na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu „Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem” 
financování projektu v celkové výši 6 500 tis. Kč 
− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 250 tis. Kč dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu s úpravou 

  
4) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) v rámci specifikace nároků 
na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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5) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace učeben” financování projektu v celkové výši 
2 300 tis. Kč 
− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 1 150 tis. Kč dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu s úpravou 

  
6) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 5) v rámci specifikace nároků 
na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 40 
Souhlas s p řípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem 
„Revitalizace odborné u čebny fyziky a chemie” 
  
Usnesení číslo: 06095/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a podáním žádosti pro projekt „Revitalizace odborné učebny fyziky 
a chemie” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Polanka nad Odrou 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci 
a všech příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v případě že zastupitelstvo městského 
obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu s podmínkami výzvy č. 66 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 31.08.2017
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
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3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení financování projektu v celkové výši 3.171 tis. Kč 

− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 2.854 tis. Kč, přičemž v této částce 
je zajištěno spolufinancování z rozpočtu SMO 285 tis. Kč 

předfinancování a spolufinancování z rozpočtu MOb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Polanka nad Odrou 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 
specifikace nároků na rozpočet Statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 31.08.2017
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
  

 
RM_M 41 
Příprava pr ojektu a podání žádosti o dotaci a souhlas s dokryt ím 
financování části dotace 
  
Usnesení číslo: 06096/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt „Výstavba hasičské zbrojnice 

pro SDH Proskovice” v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí” 

  
2) žádá 
  městský obvod Proskovice 

jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu 
a předložením žádosti o dotaci a všech příloh dle bodu 1) tohoto usnesení, v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci v souladu 
s podmínkami Zásad pro poskytování účelových investičních dotací vydaných 
Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.05.2017
 starostka městského obvodu Proskovice 
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3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu 
ve výši 13 500 tis. Kč, 

v roce 2017 z rozpočtu SMO předfinancování ve výši 515 tis. Kč, 

v roce 2018 z rozpočtu SMO předfinancování ve výši 11 635 tis. Kč, přičemž v obou těchto 
částkách je obsaženo spolufinancování ve výši 8 100 tis. Kč dle přílohy 1 předloženého 
materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Proskovice 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.05.2017
 starostka městského obvodu Proskovice 
  

 
RM_M 26 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Michala Mariánka, nám ěstka primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 
  
Usnesení číslo: 06097/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 05705/RM1418/83 
k usnesení č. 05219/RM1418/76 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 
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RM_M 29 
Návrh na p řipojení objektu na pult centralizované ochrany 
Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06098/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

připojení objektu příspěvkové organizace PLATO Ostrava se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava - objekt PLATO Ostrava na ulici 
Českobratrská 1888/14 v Ostravě na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 
provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.05.2017
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 24 
Návrh na schválení zahrani čních pracovních cest pana Marka 
Pokorného, ředitele p říspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Řecka 
(Atény) ve dnech 05.–08.04.2017, do Itálie (Benátky ) ve dnech 09.-
13.05.2017, do SRN (Kassel, Münster) ve dnech 09.-1 3.06.2017 
  
Usnesení číslo: 06099/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO 
Ostrava, do  Řecka (Atény) ve dnech 05.–08.04.2017, do Itálie (Benátky) ve dnech 09.-
13.05.2017, do SRN (Kassel, Münster) ve dnech 09.-13.06.2017 za účelem pracovních jednání 

  
2) ukládá 
  

řediteli příspěvkové organizace PLATO Ostrava 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraničních pracovních cest dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

 Vyřizuje: Marek Pokorný, T: 25.07.2017
 ředitel příspěvkové organizace PLATO Ostrava 
RM_M 27 (zn.předkl.) 
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Uspo řádání Koncertu svobody dne 28.04.2017 u p říležitosti 72. výro čí 
osvobození m ěsta Ostravy a ukon čení druhé sv ětové války 
  
Usnesení číslo: 06100/RM1418/89 

01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na pronájem prostor Divadla Antonína Dvořáka za účelem uspořádání 
Koncertu svobody dne 28.04.2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vystavení objednávky na zajištění Koncertu svobody dne 28.04.2017 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
3) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) a 2) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávek dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.04.2017
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Pam ětní medaile”, po ř. č. 27/2017 
  
Usnesení číslo: 06101/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 
limitované edice pamětních stříbrných medailí v dárkovém balení v rámci oslav 750. výročí 
od první písemné zmínky o Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Pražská mincovna a. s. 
se sídlem: nám. Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 
IČO: 24143707 

za cenu nejvýše přípustnou 541.100,- Kč bez DPH 

RM_M 23 (zn.předkl.) 
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Návrh na p řevod projektu Film Ostrava!!! v č. návrhu smlouvy  o převodu 
doménového jména 
  
Usnesení číslo: 06102/RM1418/89 

38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o převodu doménového jména s Moravian- Silesian Tourism, s.r.o., 
se sídlem Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava, IČ: 02995832, podle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje  
učinit všechny úkony potřebné k zajištění převodu projektu Film Ostrava!!! 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 31 
Objednávka p řesadby 19 ks alejových strom ů na clon ě 4.41 v rámci 
projektu „Izola ční zeleň města Ostrava – projektu 04“ z d ůvodu kolize 
s nov ě budovanou trasou kabelového vedení 
  
Usnesení číslo: 06103/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vystavit objednávku na přesadbu 19 ks alejových stromů na cloně 4.41 v rámci projektu 
„Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” u společnosti AWT REKULTIVACE a. s., 
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175  

za cenu nejvýše přípustnou 60 500 Kč včetně DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru strategického rozvoje 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.04.2017
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 44 
Návrh na partners tví a spolupráci m ěsta Ostravy p ři organizování 
6. ministerské konference Sv ětové zdravotnické organizace (WHO) 
  
Usnesení číslo: 06104/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s dopisem adresovaným WHO ve věci konání 6. ministerské konference Světové zdravotnické 
organizace ve dnech 13. - 15.06.2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Dopln ění „Žaloby o zaplacení smluvních pokut” o další prá vní důvod 
vzniku žalovaných nárok ů 
  
Usnesení číslo: 06105/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o doplnění žaloby vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod. sp. zn. 23 C 144 / 2016 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na schválení zn ění dopisu zhotoviteli stavby „Rekonstrukce 
a modernizace Domu kultury Poklad” 
  
Usnesení číslo: 06106/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

znění dopisu adresovaného společnostem STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. 
a VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 45 
Návrh na zm ěnu ve složení Komise pro sport a volný čas rady m ěsta, 
návrh na zm ěnu ve složení Finan čního výboru zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06107/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00958/17 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

z funkce člena komise pro sport a volný čas Mgr. Jxxxx Dxxxxxx, nar.: xxxxxxxxx, 
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) jmenuje 
  

do funkce člena komise pro sport a volný čas Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

odvolat z funkce člena finančního výboru 
Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zvolit členem finančního výboru 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 05.04.2017
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 10 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
oso by Dětské centrum Dome ček, příspěvková organizace, 
IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 06108/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
finančních i věcných darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, 
IČO 70631956, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.04.2017
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 34 
Schválení podání žádosti o dotaci projektu St řediska volného času 
Ostrava Záb řeh, příspěvková organizace (I ČO 750805516), „Integrace 
handicapovaných a u čebna pro řemeslné a technické obory” 
  
Usnesení číslo: 06109/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 05661/RM1418/82 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o dotaci pro projekt „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné 
a technické obory” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 57. výzva -
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL), prioritní osa 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4. 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
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2) žádá 
  

ředitele Střediska volného času Ostrava Zábřeh, 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. 57 v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu 

  
 Vyřizuje: Bc. David Střelák, T: 14.04.2017
 ředitel SVČ Zábřeh 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši  5 245,7 tis. Kč, 
přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 638,9 tis. Kč 
− v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 5 003,7 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

ředitele Střediska volného času Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace,  
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1)  v rámci 
specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. David Střelák, T: 30.11.2017
 ředitel SVČ Zábřeh 
  

 
RM_M 21 
Kritéria k hodnocení návrh ů a výzva k podání návrh ů na ocen ění 
žákovská osobnost a d ětský a žákovský kolektiv u p říležitosti 
Dne dětí 2017 
  
Usnesení číslo: 06110/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  kritéria k hodnocení návrhů na ocenění žákovská osobnost a dětský a žákovský kolektiv 

u příležitosti Dne dětí 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  text výzvy k podání návrhů na udělení ocenění žákovská osobnost a dětský a žákovský 

kolektiv u příležitosti Dne dětí 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Schválení podání žádosti o dotaci projektu „Klí če pro budoucnost 
našich d ětí ve školských za řízeních m ěsta Ostravy II” 
  
Usnesení číslo: 06111/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 05116/RM1418/74 
k usnesení č. 04974/RM1418/72 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  podání žádosti o dotaci pro projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních 

města Ostravy II” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 57. výzva -
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL), prioritní osa 2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4. 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami výzvy č. 57 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 14.04.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 19 293,6 tis. Kč, 
přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 108,4 tis. Kč 
− v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 18 351 tis. Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1)  v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2017
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 13 
Návrh na souhlas s umíst ěním banneru a souhlas s umíst ěním sídla 
spole čností do budovy v areálu V ědecko- technologického parku 
Ostrava (k. ú. Pustkovec) 
  
Usnesení číslo: 06112/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 05499/RM1418/79 
k usnesení č. 05124/RM1418/74 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním reklamního banneru o rozměrech cca 4,5 x 6,5 m na fasádu budovy čp. 372, 
která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy umístěnou na adrese: Technologická 372, 708 00 Ostrava-
Pustkovec, v souladu s dokumentací, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 

  
2) ruší 
  

své usnesení č. 05499/RM1418/78 ze dne 10.01.2017, kterým souhlasila s umístěním sídla 
společnosti AD-LAB, odštěpný závod, do budovy čp. 375, která je součástí pozemku 
parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním sídla společnosti 

AD-LAB Environment, odštěpný závod 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 
Ostrava-Pustkovec 

  
4) souhlasí 
  

s umístěním sídla společnosti 

PRESENTIGO s.r.o. 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
umístěné na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
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RM_M 14 
Návrh na souhlas s umíst ěním a realizací stavby cyklostezky 
na ulici Cholevova na pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06113/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s umístěním a realizací stavby „Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska 

po ul. J. Herolda, k. ú. Hrabůvka” na pozemku p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, nesvěřeném městskému obvodu, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

pro žadatele: městský obvod Ostrava - Jih,  zastoupeného společností VS projekt, s.r.o. 
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava - Vítkovice,  IČO 25385054, kterou zastupuje jednatel 
Ing. Miroslav Skupník,  
pro územní a stavební řízení 

  
  
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby a uzav řením smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene se spole čností 
Česká telekomunika ční infrastruktura a. s. 
  
Usnesení číslo: 06114/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

p. p. č. 142/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

v rámci stavby „11010-065146 0659/16 VODAFONE (235) OSTRAVA_OK” 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p. p. č. 142/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení p řípojky NN 0,4 kV, 
uzavření smlouv y o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
a smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 06115/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku: 

p. p. č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Ostrava 55/7, Krištůfková, příp. NNk” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
zřízení  a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

p. p. č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
podle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06116/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města 
pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 118 - zahrada 
o výměře 123,50 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ulice Podzámčí) 
dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 18 
Předchozí souhlas s uzav řením nájemní smlouvy na část pozemku 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro m ěstský obvod Svinov 
  
Usnesení číslo: 06117/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s vydáním předchozího souhlasu 
pro statutární město Ostrava, městský obvod Svinov, se sídlem Bílovecká 69/48, 
721 00 Ostrava s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu parc. č. 3075/8 - ost. plocha, jiná plocha 
o výměře 1 500 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká x ul. Opavská) 
 
se společností 
 
PROLAN, a.s. 
pobočka Ostrava 
Sokolská třída 1331/31 
702 00 Ostrava, Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 25152661 
na dobu neurčitou, za účelem výstavby samoobslužné myčky automobilů  

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas s umíst ěním a realizací stavby „Rekonstrukce 
ul. Zeyerova a části ul. Kostelní” 
  
Usnesení číslo: 06118/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby „Rekonstrukce ul. Zeyerova a části ul. Kostelní” na části pozemku 
parc. č. 4236/1  
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeného 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle koordinační situace stavby - viz příloha  č. 1 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který je zastoupen Haskoning DHV 
Czech Republic, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8 Karlín, 
IČO: 457 97 170 
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RM_M 43 
Návrh na zám ěr výp ůjčky části pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 06119/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

a to parc. č. 696/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 
498 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 
předloženého materiálu (ul. K Nadjezdu) 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 
  
RM_M 46 
Návrh na koupi parkovacích systém ů parkovacích ploch „Smetanovo 
náměstí” a „ulice Pod ěbradova” vše v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava od spole čnosti Garáže Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 06120/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

koupit 
použité movité věci, a to parkovací systémy včetně součástí a příslušenství parkovacích ploch 
„Smetanovo náměstí” na pozemcích parc. č. 214/1, 214/11, 226/4, 226/3, 225/11, 225/2, 
225/10, 214/10, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002,  vše v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a parkovacích ploch „ulice Poděbradova” na pozemku parc. č. 386 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu 

se společností Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 253 60 817 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za dohodnutou cenu v celkové výši 1.369.632,- Kč plus DPH v zákonné výši 
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit úkony související s fyzickým převzetím použitých movitých věcí dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.04.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
snižuje rozpočtová rezerva města 
ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 1.658 tis. Kč 

zvyšují kapitálové výdaje 
ORJ 137, § 2219, pol. 6122 o 1.658 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Systém sdružených nákup ů statutárního m ěsta 
Ostrava - J ŘSU“ 
  
Usnesení číslo: 06121/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 05239/RM1418/76 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s uzavřením smlouvy na poskytnutí, implementaci, zajištění provozu a následný rozvoj 

systému sdružených nákupů statutárního města Ostrava se společností: 

Tender systems s.r.o. 
se sídlem nám. Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6 - Střešovice 
IČO 29145121 
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RM_M 2 
Dohoda o postoupení práv, užitk ů a povinností týkající se stavebního 
povolení pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanali zace, oblast 
Radvanice, Bartovice” v k. ú. Radvanice 
  
Usnesení číslo: 06122/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o postoupení práv, užitků a povinností týkající se stavebního povolení 
pro realizaci stavby „Oprava vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice” 
v k. ú. Radvanice s převádějícím 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 45193673 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
  
RM_M 3 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 0051/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 04.02.2016 ke stavb ě „Zrušení výpustí do Dolového potoka 
v Ostrav ě – Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice 
ul. Světlovská“ – 2. část v k. ú. Proskovice 
  
Usnesení číslo: 06123/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0051/2016/OI/VZKÚ ze dne 04.02.2016 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 
a společností KR Ostrava a. s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava, IČO 25890981, na realizaci stavby „Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě -
Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská” - 2. část, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Vystavení objednávky na po řízení výpo čtové ho modulu MIKE URBAN 
ECOLab. Metropol v rámci akce „Generel odvodn ění města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 06124/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na pořízení výpočtového modulu MIKE URBAN ECOLab. Metropol 
v rámci akce „Generel odvodnění města Ostravy” dodavateli: 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 130.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru investičního 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 18.04.2017
 vedoucí odboru investičního 
  
  
RM_M 5 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci „Komunikace - Severní sp oj” (DÚR+I Č) 
  
Usnesení číslo: 06125/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN 
ze dne 23.11.2015 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451, a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nám. 5/5, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 42767377, na akci „Komunikace - Severní spoj 
(DÚR + IČ)” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 6 
Vystavení objednávky na provedení pasportu stávajíc ích kanalizací 
v rámci akce „Plošná kanalizace Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 06126/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na provedení pasportu stávajících kanalizací v rámci akce „Plošná 
kanalizace Michálkovice” dodavateli: 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 223.681,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 18.04.2017
 vedoucí odboru investičního 
 
  
RM_M 20 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebnosti” a „Smlouvy o z řízení 
věcného b řemene” v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovi ce -
I. část” 
  
Usnesení číslo: 06127/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice 

1. část” mezi vlastníkem: 
Jxxx Cxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 30/45 

IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 164/1 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice 
1. část” mezi vlastníkem: 
Mxxxxxxx Lxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 164/4 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava,  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodlo 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice 
1. část” mezi vlastníky: 
Šxxxx Mxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Mxxxx Oxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 197 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava,  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace 
Bartovice 1. část” mezi povinným: 
Moravskoslezský kraj 
ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 476/1, k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava,  dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice 
1. část” mezi vlastníkem: 
Město Šenov 
Radniční náměstí 300,739 34 Šenov 
IČO: 00297291 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 362 v k. ú. Šenov 
u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzav ření smluv o smlouvách budoucích o z řízení věcného 
břemene a dodatk ů ke smlouvám v souvislosti se stavbami zahrnutými 
do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 06128/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0955/ZM1418/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbou „Proskovice, propojení stávající kanalizace na sběrač D XIII” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena a provozována stavba kanalizace 
na části pozemku parc. č. 836/1 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou „Proskovice, propojení 
stávající kanalizace na sběrač D XIII” mezi vlastníkem Moravskoslezským krajem, 
ul.  28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

a investorem 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem jsou  práva, podle kterých bude provedena stavba kanalizace na části silnice
č. III/4787 umístěné na pozemku parc. č. 836/1 v kat. ú. Proskovice, obec Ostrava 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property II, a. s., 
Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 28073207 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost a další práva, podle kterých bude provedena 
stavba cyklostezky podle smlouvy 0339/2016/OI dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property IV, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 25133993 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost a další práva, podle kterých bude provedena 
stavba cyklostezky podle smlouvy 0340/2016/OI dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti
se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property XXI, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28143990 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost a další práva, podle kterých bude provedena 
stavba cyklostezky podle smlouvy 0690/2016/OI dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

uzavřít „Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Invest, spol. s r.o., 
Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 26166453 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost a další práva, podle kterých bude provedena 
stavba cyklostezky podle smlouvy 0691/2016/OI dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property XIV, 
spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28136900 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí služebnost a další práva, podle kterých bude provedena 
stavba cyklostezky podle smlouvy 0692/2016/OI. Dodatek dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu mění pouze dobu platnosti původní smlouvy 

  
8) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 
„Doplnění VO Karla Aksamita” mezi budoucím povinným Českou republikou –
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO 01312774 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je budoucí věcné břemeno, podle kterých bude provedena stavba veřejného 
osvětlení na části pozemku parc. č. 4131/72 v kat. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Opevn ění bermy řeky Ostravice”, po ř. č. 48/2017 
  
Usnesení číslo: 06129/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Stavební 
úprava opevnění bermy řeky Ostravice“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek 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 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. František Kolařík - člen ZM 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
3. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
4. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2017
 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 podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
příkazní na výkon odborného geotechnického dohle du v rámci stavby 
„Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova - 1. část“ 
  
Usnesení číslo: 06130/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon odborného 
geotechnického dohledu v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Frankova -
1. část“ s příkazníkem 

MEDEXIM Ostrava s.r.o. 
Nad Ostravicí 1008/16, 710 00 Ostrava, IČ: 60777621 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Odvodn ění cvi čné louky pro hasi če Ostrava -
Proskovice”, po ř. č. 44/2017 
  
Usnesení číslo: 06131/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 
„Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě -
Proskovicích” v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Ing. Pavel Hojgr - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2017
 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: 31.08.2017
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 12 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitostí sv ěřené 
městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 06132/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 036 – městský obvod 
Radvanice a Bartovice, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 9 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru d ěděním do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 06133/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 5 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetku 
specifikovaného v důvodové zprávě děděním do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace, IČ 00373249, se sídlem Michálkovická 2081/197, Ostrava, 
Slezská Ostrava, PSČ 710 00, a to za podmínky současného uplatnění práva na výhradu 
soupisu pozůstalosti, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 02.05.2017
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
  
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Údržba v p říměstských lesích zvláštního ur čení”, 
poř. č. 062/2017 
  
Usnesení číslo: 06134/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o zajištění údržby v příměstských lesích 
zvláštního určení v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.948.760,27 Kč bez DPH 
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RM_M 28 
Úprava rozpo čtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 06135/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s přijetím neinvestičních účelových dotací na rok 2017 z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na podporu profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 
organizacím 

Národní divadlo moravskoslezské, p. o., Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ 00100528 ve výši 1 779 tis. Kč 
Divadlo loutek Ostrava, p. o., Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ 00533874 ve výši 1 391 tis. Kč 
Komorní scéna Aréna, p. o., 28. října 289/2, 701 85 Ostrava, IČ 00845035 ve výši 
212 tis. Kč 
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČ 00373222, ve výši 2 227 tis. Kč 

b) s přijetím účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
„Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2017” organizacím 
 
Národní divadlo moravskoslezské, p. o., Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ 00100528, ve výši 411 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem 
„Prezentace souboru baletu a opery NDM v Praze” 
Divadlo loutek Ostrava, p. o., Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ 00533874, ve výši 30 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Léto 
s pimprlaty” 
Divadlo loutek Ostrava, p. o.,  Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ 00533874,  ve výši 500 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem 
„Mezinárdní loutkářský festival Spectaculo Interesse 2017” 
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, 
PSČ 702 00, IČ 00373222, ve výši 120 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem 
„Orchestr Moravskoslezského kraje” 
Ostravské muzeum, p. o., Masarykovo nám. 1/1, 728 41 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ 00097594, ve výši 145 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Ostravská 
muzejní noc” 

c) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši 5 000 tis. Kč 
Městské nemocnici Ostrava, p. o., Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČ 00635162, za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné 
stanice v roce 2017 
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d) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši maximálně 
3 mil. Kč Dětskému centru Domeček, p. o., Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, 
IČ 70631956, na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým 
pobytem mimo území statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru 
Domeček, příspěvková organizace, v období od 01.01.2017 do 31.12.2017  

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Divadlo loutek Ostrava o 6 773 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
− běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 5311, ÚZ 92, org. 8160, pol. 5139 o 27 tis. Kč 
                                                                         pol. 5137 o 607 
                               § 2221, pol. 5151 o 10 tis. Kč 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221, ÚZ 22005 o 17 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5139 o 1 206 tis. Kč 
                                            pol. 5164 o 357 tis. Kč 
                                            pol. 5137 o 20 tis. Kč  
               ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 3636, org. 97000000 o 100 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 100, § 2229, pol. 5171 o 200 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 5169 o 1 700 tis. Kč 

− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 8189 o 1 500 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 3221 o 110 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6119, ÚZ 95, org. 7219 o 158 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 300, § 2143, pol. 6119 o 194 tis. Kč  
                               § 2141, pol. 6129 o 419 tis. Kč 
na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7343 o 5 000 tis. Kč (E.1.) 

− investiční transfery 
na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4240 o 6 773 tis. Kč (E.2.) 
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s n i ž u j í 

− běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 10 tis. Kč (C.1.) 
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 22005 o 17 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 194 tis. Kč 
                               § 2141, pol. 5169 o 2 002 tis. Kč 
na § 2229, pol. 5169, ORJ 100 o 200 tis. Kč (C.4.) 

− kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 1 500 tis. Kč 
                                                                             o 110 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 o 158 tis. Kč 
                               § 5311, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8160 o 634 tis. Kč 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 1 700 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e  

− rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč (E.1.) 
                                                  o 6 773 tis. Kč (E.2.) 

− účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 100 tis. Kč (C.3.) 

 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 219 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 219 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 092 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 092 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.1.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 692 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 692 tis. Kč 
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Městský obvod Hošťálkovice (A.1.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 497 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 497 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (A.1.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 172 tis. Kč 
− zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 172 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.2.) 
− zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 14004 o 450 tis. Kč 
− zvýší běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 450 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2017
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

RM_M 1 
Zpráva ze zah raniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady m ěsta, do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 
  
Usnesení číslo: 06136/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 05840/RM1418/85 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 
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RM_M 36 
Smlouva o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2017 
  
Usnesení číslo: 06137/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 
729 30 Ostrava, IČO 00845451, a Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce archiválií s Českou republikou –
Zemským archivem v Opav ě 
  
Usnesení číslo: 06138/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka 

specifikovaných archiválií, s půjčitelem Českou republikou - Zemským archivem v Opavě, 
se sídlem Sněmovní 1, 746 22  Opava, IČO: 70979057, na dobu 8 let od nabytí účinnosti 
smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
  
RM_M 8 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce um ěleckého díla na období 
od 15. června 2017 do 8. zá ří 2017 
  
Usnesení číslo: 06139/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o výpůjčce  uměleckého díla specifikovaného v důvodové zprávě 
předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451 ((půjčitel), a  Galerii výtvarného umění, příspěvková 
organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO: 00373231  (vypůjčitel),  na dobu určitou od 15. června 2017 do 8. září 2017, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Návrh Dohody o splátkách 
  
Usnesení číslo: 06140/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně věřitele uzavřít Dohodu o splátkách a uznání dluhu ve výši 27.956,- Kč 
s dlužníkem Kxxxxxxxx Zxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Zpracování projektové dokumentace na zateplení Domu  pro matky 
s dětmi na ul. Bude čská 3 
  
Usnesení číslo: 06141/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě SPAN s.r.o., Kratochvílova 931/3, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 471 53 521, na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební řízení na zateplení objektu Dům pro matky s dětmi, Budečská 3/1373, Ostrava-
Moravská Ostrava  a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši  124 700,--  Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.04.2017
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_ORG 1 
Návrh na úpravu p rogramu zasedání zastupitelstva m ěsta konaného 
dne 05.04.2017 
  
Usnesení číslo: 06142/RM1418/89 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

stažení materiálů 

M-44 Návrh na uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení 
a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy” 

M-52 Návrh koupit nemovitou věc na ul. Stodolní, návrh odejmout pozemky 
(vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

z programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 05.04.2017 

  
 

  
 
 
 


