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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 20.01.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00407/RM1418/9 RM_M 0 Schválení programu 9. schůze rady města dne 
20.01.2015 

28 

00408/RM1418/9 RM_M 29 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 
měsíc prosinec 2014 

25 

00409/RM1418/9 RM_M 30 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt 
“Sportovní hřiště na ul. Evžena Rošického, 
Ostrava - Svinov” v rámci PROGRAMU 133510 
Podpora materiálně technické základny sportu 

50 

00410/RM1418/9 RM_M 31 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na 
projekt “Revitalizace fotbalového hřiště Klegova” 
spolufinancovaného z MŠMT 

50 

00411/RM1418/9 RM_M 3 Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru 
registrační číslo 076003220266, ev. č. 
184/2003/OFR ze dne 17.2.2003 

07 

00412/RM1418/9 RM_M 27 Úprava rozpočtu r. 2015 07 
00413/RM1418/9 RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 

Magistrátu města Ostravy za rok 2014 
02 

00414/RM1418/9 RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2014 

02 

00415/RM1418/9 RM_M 6 Delegace zástupce statutárního města Ostravy do 
orgánů Svazu měst a obcí České republiky 

01 

00416/RM1418/9 RM_M 32 Návrh na změnu ve stanovení počtu členů právní 
komise rady města a návrh na personální úpravu 
této komise 

28 

00417/RM1418/9 RM_M 33 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 
00418/RM1418/9 RM_M 36 Delegace zástupců statutárního města Ostravy na 

valné hromady a návrh na změnu členství v 
orgánech obchodních společností s majetkovou 
účastí statutárního města Ostravy 

90 

00419/RM1418/9 RM_M 37 Návrh změny stanov a personální obměna v 
orgánech obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

00420/RM1418/9 RM_M 34 Společná deklarace o spolupráci na přípravě 
konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého 
regionu (Smart region ) s prioritou zlepšení 
celkové kvality života a životního prostředí v 
Ostravě a MS kraji 

38 

00421/RM1418/9 RM_M 35 Koncoví nájemci Multifunkčních budov III a IV v 
rámci Vědecko-technologického parku Ostrava z 
pohledu DPH 

38 

00422/RM1418/9 RM_M 7 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

45 
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00423/RM1418/9 RM_M 10 Návrh na souhlas se vstupem a realizací 
rekonstrukce podzemního vedení NN a VN v 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

00424/RM1418/9 RM_M 11 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 
3037/110, Ostrava - Bělský Les 

08 

00425/RM1418/9 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 
ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00426/RM1418/9 RM_M 13 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Pustkovec, Moravská Ostrava, Krásné Pole, 
obec Ostrava a návrh na záměr města 
nepronajmout části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

00427/RM1418/9 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 
reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

00428/RM1418/9 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem 
pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava s 
Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací 

08 

00429/RM1418/9 RM_M 16 Návrh dohody o zrušení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Přívoz 
a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s 
oprávněným: 2 x OVANET a.s. 

08 

00430/RM1418/9 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 
ú. Mariánské Hory,(lokalita ulice Kralická) 

08 

00431/RM1418/9 RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková 
organizace 

40 

00432/RM1418/9 RM_M 4 Zpráva o ukončení realizace projektu “Přístrojové 
vybavení iktového centra Městské nemocnice 
Ostrava” spolufinancovaného z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj 

40 

00433/RM1418/9 RM_M 17 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací na rok 2015 v oblasti zdravotnictví 

60 

00434/RM1418/9 RM_M 25 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
města na rok 2015 v oblasti handicapovaní včetně 
dětí a mládeže 

86 

00435/RM1418/9 RM_M 26 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací pro rok 2015 v oblasti sociální péče 
 
 

86 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 4/60 

00436/RM1418/9 RM_M 19 Zpráva o ukončení projektu “Efektivita procesu 
komunitního plánování sociálních služeb a 
souvisejících aktivit ve městě Ostrava”, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/78.00041, financovaného z 
operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

86 

00437/RM1418/9 RM_M 2 Návrh na změnu obsazení odborné pracovní 
skupiny rady města pro řešení problematiky 
výstupu důlních plynů na povrch 

80 

00438/RM1418/9 RM_M 5 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz 
Nadace na pomoc zvířatům v roce 2015 

33 

00439/RM1418/9 RM_M 22 Smlouva Microsoft 83 
00440/RM1418/9 RM_M 23 Návrh prováděcí smlouvy na nákup licencí 

Microsoft 
83 

00441/RM1418/9 RM_M 28 Předžalobní výzva k úhradě smluvní pokuty a 
návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 
č. 1426/2014/OER/OI/LPO 

05 

00442/RM1418/9 RM_M 24 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 
o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru 
investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

00443/RM1418/9 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské 
mosty (PD + IČ + AD)”, poř. č. 211/2014 

05 

00444/RM1418/9 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 
Slezskoostravský hrad”, poř. č. 254/2014 

5 

00445/RM1418/9 RM_VZ 4 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu Svinov”, poř.č. 162/2014 

05 

00446/RM1418/9 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - 
VTP Ostrava - Dodatek č. 5”, poř. č. 1/2015 

05 

00447/RM1418/9 RM_M 1 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr HDD 
“Těžní jáma Hrušov H1”, “Výdušná jáma Hrušov 
H2” a SDD “Kutací jáma č. 12 štoly Hubert” pro 
stavbu “Lokalita Ostrava - rekonstrukce rozvodu 
vody v areálu Hrušov” v k.ú. Hrušov 

89 

00448/RM1418/9 RM_M 8 Návrh na jmenování nového zástupce statutárního 
města Ostravy do Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11 - I/57 a do Asociace měst pro 
cyklisty 

09 

00449/RM1418/9 RM_M 9 Souhlas vlastníka místních komunikací se změnou 
jejich zařazení a zařazení nově vybudovaných 
komunikací 

09 

00450/RM1418/9 RM_VZ 6 Podání informace o způsobu vyřízení dvou 
námitek proti zadávacím podmínkám a o způsobu 
vyřízení návrhu na přezkum veřejné zakázky 
“Podpora veřejné dopravy” včetně návrhu důkazů, 
poř. č. 199/2014 
 
 

09 
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00451/RM1418/9 RM_VZ 5 Podání informace o způsobu vyřízení návrhu na 
přezkum veřejné zakázky “Inteligentní zastávky”, 
poř. č. 198/2014 

09 

00452/RM1418/9 RM_M 20 Pověření člena zastupitelstva města Ing. Martina 
Štěpánka, Ph.D., k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že vstupují do manželství 

21 

00453/RM1418/9 RM_ORG 1 Změna názvu komise dopravy a komunálních 
služeb rady města 

28 

  
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky “Mobilní měřící vůz 
2015”, poř. č. 5/2015 

80 
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RM_M 0 
Schválení programu 9. schůze rady města dne 20.01.2015 
  
Usnesení číslo: 00407/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

program 9. schůze rady města dne 20.01.2015 
  

 
RM_M 29 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2014 
  
Usnesení číslo: 00408/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc prosinec 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 30 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Sportovní hřiště na ul. 
Evžena Rošického, Ostrava - Svinov” v rámci PROGRAMU 133510 
Podpora materiálně technické základny sportu 
  
Usnesení číslo: 00409/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Sportovní hřiště na ul. Evžena Rošického, Ostrava -
Svinov” v rámci PROGRAMU 133510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora 
materiálně technické základny sportu, subtitul 133512 - Podpora materiálně technické základny 
sportovních organizací 

  
2) žádá 
   

městský obvod Svinov 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy MŠMT v rámci PROGRAMU 133510 Podpora 
materiálně technické základny sportu, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne 
kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Lenka Hrušková, T: 30.01.2015
 starostka městského obvodu Svinov 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 
5.812 tis. Kč 

- v roce2015: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 5.812 tis. Kč, přičemž je v částce obsaženo 
spolufinancování ve výši 2.406 tis. Kč 

  
4) žádá 
   

městský obvod Svinov 
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: Mgr. Lenka Hrušková, 
 starostka městského obvodu Svinov 
  

 
RM_M 31 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt “Revitalizace 
fotbalového hřiště Klegova” spolufinancovaného z MŠMT 
  
Usnesení číslo: 00410/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

zahájení přípravy projektu “Revitalizace fotbalového hřiště Klegova” ke spolufinancování z 
programu 135310 - Podpora materiálně technické základny sportu v rámci Státní podpory 
sportu pro rok 2015 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR 

  
2) žádá 
   

městský obvod Ostrava-Jih 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2015
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  
3) souhlasí 
   

s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Revitalizace fotbalového hřiště Klegova” z programu 
135310 - Podpora materiálně technické základny sportu v rámci Státní podpory sportu pro rok 
2015 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČŘ 

  
4) žádá 
   

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami programu 135310 - Podpora materiálně technické základny 
sportu v rámci Státní podpory sportu pro rok 2015 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
ČR 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2015
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  

 
RM_M 3 
Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 
076003220266, ev. č. 184/2003/OFR ze dne 17.2.2003 
  
Usnesení číslo: 00411/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 00177/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076003220266 ze 
dne 17.2.2003, evidenční číslo 0184/2003/OFR mezi Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu ve 
variantě pro úrokovou sazbu pevnou ve výši 2,77% p.a. ze zůstatku jistiny a dobou platnosti na 
5 let 

  
2) ukládá 
   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání v zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 27 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00412/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtová opatření, kterými se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis.Kč (B.1.) 
na § 5311, pol. 5024, ORJ 270 o 1 300 tis.Kč (C.3.) 
na § 3639, pol. 5137, ORJ 137 o 400 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3118 o 65 tis.Kč (C.2.) 
na § 2229, pol. 6119, ÚZ 38588505, ORJ 100, org. 69000000 o 893 tis.Kč (E.1.) 
na § 3639, pol. 6129, ORJ 137 o 300 tis.Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 230, na § 3639, pol. 6122, org. 8141 o 127 tis.Kč 
                                            pol. 6122, ÚZ 30100000, org. 8141 o 151 tis.Kč  
                                                           ÚZ 30122863, org. 8141 o 68 tis.Kč 
                                                           ÚZ 30522863, org. 8141 o 385 tis.Kč 

- převody mezi statutárními města a městskými obvody - výdaje 
na § 6399, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 518 o 1 782 tis.Kč (C.1.) 

z v y š u j e  financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 1 300 tis.Kč (C.3.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 700 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 65 tis.Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, org. 8141 o 731 tis.Kč (C.5.) 
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- převody mezi statutárními města a městskými obvody - výdaje 
na § 6399, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 618 o 1 782 tis.Kč (C.1.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 893 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Krásné Pole (C.1.) 
- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 1 782 tis.Kč 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 518 o 1 782 tis.Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 782 tis.Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 782 tis.Kč 

  
2) ukládá 
   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválená rozpočtová opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2015
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_MZP 1 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za 
rok 2014 
  
Usnesení číslo: 00413/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
   

Plán interního auditu pro rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_MZP 2 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy 
o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 
  
Usnesení číslo: 00414/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích 
finančních kontrol za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
   

Základní plán kontrolní činnosti na rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  
3) rozhodla 
   

u městských obvodů Ostrava-Jih a Hrabová, pokud v termínu do 31.05.2015 neodstraní 
zjištěné nedostatky nebo neprokáží přijetí opatření k předcházení těmto nedostatkům, 
postupovat v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 26 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a snížit městským obvodům účelový 
transfer z výtěžku z loterií a jiných podobných her až na 1/3 výše tohoto účelového transferu 

  
4) ukládá 
   

vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
předložit radě města zprávu o plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků u městských 
obvodů Ostrava-Jih a Hrabová 

  
 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 28.07.2015
 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
  

 
RM_M 6 
Delegace zástupce statutárního města Ostravy do orgánů Svazu měst a 
obcí České republiky 
  
Usnesení číslo: 00415/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) deleguje 
   

jako svého zástupce do orgánů Svazu měst a obcí České  republiky pana Ing. Tomáše Macuru, 
MBA, narozeného  6.5.1964, aby v nich hájil zájmy obce 
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RM_M 32 
Návrh na změnu ve stanovení počtu členů právní komise rady města a 
návrh na personální úpravu této komise 
  
Usnesení číslo: 00416/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 354/RMm1418/3 
  
Rada města 
  
1) mění 
   

počet členů komise právní rady města z 9 na 11 členů   
 

  
2) jmenuje 
  

členem právní komise rady města: 

- Mgr. Renatu Kolkovou, vedoucí odboru legislativního a právního  
- Mgr. Otu Faita, právník oddělení právního, odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 33 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 00417/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

doplněk XXII Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
2) schvaluje 
   

doplněk XXXXI přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu s úpravou 

  
3) schvaluje 
   

doplněk XVI přílohy č. 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
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RM_M 36 
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady a 
návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností s 
majetkovou účastí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00418/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 00195/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
zrušit svá usnesení č. 56/ZM1014/3 v bodě 2), ze dne 15.12.2010 a č. 1480/ZM1014/20 v 
bodě 2), ze dne 5.12.2012 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů delegovat zástupce statutárního města Ostravy na valné 
hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v 
následujícím složení: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631            

delegovaný zástupce: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:         Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 
druhý náhradník:        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  
třetí náhradník:           Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  

Garáže Ostrava, a.s. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817 

delegovaný zástupce: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora  

první náhradník:         Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  
druhý náhradník:        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  
třetí náhradník:           Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 14/60 

                                                                                                                                                       
Koordinátor ODIS s.r.o. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

delegovaný zástupce:   Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora  

první náhradník:           Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  
druhý náhradník:          Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  
třetí náhradník:             Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  

Ostrava 2011, s.r.o. 
 Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966 

delegovaný zástupce:   Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  

první náhradník:           Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora 
druhý náhradník:          Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora  
třetí náhradník:             Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

delegovaný zástupce:    Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:            Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora  
druhý náhradník:           Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  
třetí náhradník:              Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  

KIC Odpady, a.s. 
Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111 

delegovaný zástupce:    Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  

první náhradník:            Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora   
druhý náhradník:           Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  
třetí náhradník:              Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  
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Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673 

delegovaný zástupce:   Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  

první náhradník:           Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  
druhý náhradník:          Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  
třetí náhradník:             Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora   

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Pustkovec, 
Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631, a to 

Ing. PXXXX PXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava  
Ing. Petra Mihálika, starostu městského obvodu Poruba   
Ing. ZXXXXX PXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava   
Mgr. ZXXXX KXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXX, Ostrava 
Mgr. JXXX DXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava  

 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem 
Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631, a to 

doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., člena ZM  
RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM  
Ing. Tomáše Výtiska, starostu městského obvodu Krásné Pole   
Ing. LXXXX SXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XX, Ostrava  
............................... 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  navrhnout k odvolání člena představenstva obchodní 
společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 
1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817, a to 

Ing. RXXXXXXX BXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817, a to 
 
Ing. DXXXXX TXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 
702 00, IČ: 25360817, a to 

Mgr. FXXXXXXXX ŠXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava  
PXXXX PXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, 
Ostrava 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817, a to 

Ladislava Rumánka, člena ZM  
Mgr. PXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX, Ostrava 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 
1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895, a to 

RSDr. Oldřicha Jakubka, člena ZM  
Ing. TXXXXX NXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 
XXXX, Ostrava 

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895, a to 

............................... 

...............................  

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673, a to 

Ing. DX XXXXXX M XXXXX, nar. XXXX, bytem: XX XXXXXXXX, Ostrava 
Ing. et Ing. JXXXXX SXXX, nar. XXXX, bytem: XX XXXXXXXXX X, Ostrava 
Ing. PXXXX KXXXX XX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXX XX, Ostrava 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
představenstva obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava -
Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673, a to 

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora  
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora  
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora                                       
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13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání XXXXX XXXXXXX XXXX 
obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673, a to 

Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM  
Bc. TXXXXX SXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava  

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava -
Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673, a to 

Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora 
Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM 

  
15) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání člena dozorčí rady obchodní 
společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 
709 00, IČ: 28564111, a to 

Ing. DXXXXXXX MXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX2, Ostrava 

  
16) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111, a to 
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............................... 

  
17) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  navrhnout k odvolání člena představenstva obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 316, 
PSČ 742 51, IČ: 60792914, a to 

Bc. TXXXXX SXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

  
18) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
představenstva obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se 
sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a to 

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 

  
19) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání člena dozorčí rady obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, 
č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a to 

Ing. Martina Jurošku, Ph.D., člena ZM 

  
20) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se 
sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a to 

Ing. Petra Stachuru, člena ZM 
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21) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání člena dozorčí rady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 
494/2, PSČ 702 00, IČ: 61974757, a to 

Bc. AXXXX BXXXXX, MBA, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

  
22) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČ: 61974757, a to 

Ing. Ivo Hařovského, náměstka primátora 
Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM  
Ing. Libora Folwarczného, Ph.D. , člena ZM 
Ing. Jakuba Ježe, člena ZM 
Ing. FXXXXXXXX VXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 7, Ostrava  
Ing. XXXXXXX DXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX, Ostrava 

  
23) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská 
Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČ: 25393430, a to 

Libora Grygara, člena ZM 
DXXXXX MXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava  
............................... 

  
24) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání člena dozorčí rady obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 
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1266/25, PSČ 709 00, IČ: 25396544, a to 

Bc. AXXXX BXXXXX, MBA, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

  
25) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské 
Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ: 25396544, a to 

JUDr. Josefa Babku, člena ZM 
Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., člena ZM 
RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM 
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 
Ing. Ivana Tomáška, člena ZM 
Libora Grygara, člena ZM 

  
26) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské 
Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ 25396544, a to 

................................... 

s účinností od dne 17.3.2015 

  
27) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava -
Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ: 25396544, a to 

................................... 

s účinností ode dne 3.2.2015 
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28) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00, IČ: 25399471, a to 

Ing. Vladímíra Kulila, Ph.D., člena ZM  
Jindřicha Středulu, člena ZM  
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM  
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM  
Evu Petraškovou, členku ZM 
Mgr. JXXXXXX ChXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, Ostrava  

  
29) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do  
dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava -
Moravská Ostrava,  ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČ: 47151595, a to 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM  
Lukáše Krále, člena ZM  
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM  
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM  
Bc. Lucii Feikovou, členku ZM 
VXXXXXXXX MXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 
Ostrava 

  
30) projednala 
  

návrh volby členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 
sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ 25911368 

  
31) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ: 25911368, a to 
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................................... 

  
32) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do  dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava -
Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ: 25911368, a to 

Ing. Davida Pflegera, člena ZM  
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM  
Evu Petraškovou, členku ZM 
Václava Štolbu, člena ZM 
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava-Jih    
Ing. JXXX BXXXXXXX, nar. XXXXX bytem: XXXXXXX XXX, Ostrava  
............................... 
............................... 

  
33) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava - Kunčice, 
Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČ: 62300920, a to 

Ing. Davida Pflegera, člena ZM 
Petra Veselku, člena ZM 
Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM  
Václava Štolbu, člena ZM 
Bc. MXXXXXX PXXXXXX, DiS., nar. XXXX, bytem: X XXXXXXXXX XXX, Ostrava  

 

  
34) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ: 25385691, a to 
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Ing. Davida Pflegera, člena ZM  
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 
Evu Petraškovou, členku ZM 
Václava Štolbu, člena ZM  
Ing. IXX FXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  
35) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání člena  dozorčí rady obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 
2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977, a to 

Ing. Jakuba Ježe, člena ZM 

  
36) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava 
- Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977, a to 

Petra Veselku, člena ZM 
Ing. Jakuba Ježe, člena ZM  
RNDr. Mgr. MXXXX SXXXXXXXX, Ph.D.,  nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX, 
Ostrava 

  
37) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí 
SNP 1, PSČ 700 30, IČ: 47973145, a to 

Ing. MXXXXXXXX RXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava  
doc. Ing. PXXXX BXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX, Ostrava  
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38) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČ: 47973145, a to 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM  
Lukáše Krále, člena ZM  
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM  
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM 
Bc. Lucii Feikovou, členku ZM 
VXXXXXXX  MXXXX, nar.  1975, bytem: XXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  
39) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava -
Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00,  IČ: 26879280, a to 

Lukáše Krále, člena ZM  
RXXXXXXX VXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava  
Ing. RXXXXX KXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX37, Ostrava  
Bc. AXXXX RXXXX, nar. XXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXXX, Ostrava 
KXXXX SXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX XXXXX, Ostrava 

  
40) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, 
Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČ: 47674725, a to 

Ing. Justinu Kamenou, členku ZM 
Ing. AXXXXXXX MXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava  
Ing. JXXXXX HXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXX, Ostrava 
MUDr. HXXX HXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXXXX X, Ostrava  

  
 
41) doporučuje 
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zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 
dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava -
Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČ: 47674725, a to 

DXXXXXX BXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, 
Ostrava  
KXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXX, Ostrava  
....................................... 
....................................... 

  
42) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 
do dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. 
Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 47670576, a to 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM  
Lukáše Krále, člena ZM  
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM  
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM 
Bc. Lucii Feikovou, členku ZM 
VXXXXXXX MXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava  

  
43) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s návrhem na odvolání osob z dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA 
ELECTRIC a.s., se sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČ 
28642457 a to 

JUDr. Josefa Babky, člena ZM 
Ing. TXXXXe PXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX, Ostrava 

  
44) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., se 
sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČ: 28642457 a to 
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Ing. Ivo Hařovského, náměstka primátora 
JUDr. Josefa Babku, člena ZM 

  
45) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s návrhem odvolání osob z dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se 
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 29399491 a to 

Ing. PXXXX PXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava   
Bc. XXXXXXX TXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava   
Dr. Ing. DXXXXX MXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, 
Ostrava  

  
46) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
souhlasit s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem 
Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 29399491 a to 

Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora  
Rudolfa Ficka, člena ZM 
VXXXXXX SXXXXXXXX, nar.XXXX, bytem: XXXXXXXX XXX, Ostrava  

  
47) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uložit delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních 
společností hlasovat dle bodů 3) až 20) tohoto usnesení 

  
48) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 47) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.01.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_M 37 
Návrh změny stanov a personální obměna v orgánech obchodní 
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 00419/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00196/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
schválit návrh změny stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava -
Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
navrhnout odvolání členů představenstva Obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se 
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, a to: 

PXXXX OXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXX XXXXX XXXXXX, Ostrava 
Ing. AXXXX HXXXXXX, nar. XXXX, bytem:  XXXXXXXXX XXXX XXXXXX 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
navrhnout odvolání členů dozorčí rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se 
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, a to: 

Bc. AXXXX BXXXXX, MBA, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava  
Ing. et Ing. JXXXXX SXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava  
doc. Ing. ZXXXXX KXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX 
Ostrava 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 
25857568, a to: 

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM  
Ing. Ivana Tomáška, člena ZM 
Ing. MXXXXXXXX PXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XX, Ostrava  
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Ing. MXXXXXX DXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava  
Ing. VXXXXX XXXXXXXXXXXXX,  nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, 
Ostrava  
..........................................   

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města body 1) - 4) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 34 
Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města 
(Smart city) a chytrého regionu (Smart region ) s prioritou zlepšení 
celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji 
  
Usnesení číslo: 00420/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00187/15 
  
Rada města 
  
1) projednala 
   

návrh Společné deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a 
chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního 
prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření deklarace dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit návrh deklarace dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 35 
Koncoví nájemci Multifunkčních budov III a IV v rámci Vědecko-
technologického parku Ostrava z pohledu DPH 
  
Usnesení číslo: 00421/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 353/RMm1014/2 
k usnesení č. 11287/RM0610/136 
k usnesení č. 1590/RM1014/23 
  
Rada města 
  
1) konstatuje, že 
  

koncovými nájemci Multifunkčních budov III a IV v rámci Vědecko-technologického parku 
Ostrava budou min. z 95% plátci DPH – a to ve vztahu k objemu přijatého nájemného 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00422/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 00175/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o rozšíření účelu  dotace poskytnuté na základě smlouvy  ev. č. 
3300/2013/SVŠ  obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, o realizaci investiční 
akce “Dětské atrakce venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě-Porubě”,  o změně části 
neinvestiční účelové dotace ve výši  120 000,- Kč na investiční a o prodloužení termínů pro
použití a vyúčtování dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
   

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 3300/2013/SVŠ   s 
obchodní společností  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle bodu 1) tohoto usnesení 
a přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) ukládá 
   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas se vstupem a realizací rekonstrukce podzemního 
vedení NN a VN v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00423/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem a realizací rekonstrukce podzemního vedení VN a NN  v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc.č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k.ú. Moravská Ostrava, 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, Poděbradova, přel. VNk, NNk SCGWX”  

  
 

RM_M 11 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3037/110, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00424/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu XX XX ul. Horní 3037/110, Ostrava-
Bělský Les, mezi nájemcem XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
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XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX,  a podnájemcem 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00425/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p.p.č. 1398/1 - lesní pozemek 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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, Svornosti, přeložka VNk, NNk, SMO” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka níže uvedeného pozemku uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p.p.č. 1398/1 - lesní pozemek 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 
geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení NN v části pozemku p.p.č. 
1398/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za dohodnutou 
jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši  

  
 

RM_M 13 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec, 
Moravská Ostrava, Krásné Pole, obec Ostrava a návrh na záměr města 
nepronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00426/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- parc. č. 4685/8 - trvalý travní porost o výměře 1 m2 
- parc. č. 4685/36 - trvalý travní porost o výměře 0,8 m2 
- parc. č. 4704/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,8 m2 
- parc. č. 4704/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,2 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 3377 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku územní 
informace, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

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

- parc. č. 2221/1 - trvalý travní porost o výměře 9,6 m2 
- parc. č. 2221/17 - trvalý travní porost o výměře 2,6 m2 
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- parc. č. 2222/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,20 m2 
- parc. č. 2222/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 0,8 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu a zároveň si 
vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1294/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 
- parc. č. 1372/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2, 

dle záresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00427/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 1, ev. č. 0208/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 
451 a Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 
728 41 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 000 97 594, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba  a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
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vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2, 
701 85 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 008 45 035, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO:
008 45 451 a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, 28. října 120/1701, PSČ 702 00, IČO: 253 82 276, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 4 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 
3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 005 33 874, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 5, ev. č. 0405/2010/MJ ze dne 29. 1. 2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 4  

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací, se 
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 26/175, PSČ 702 00, IČO: 68 917 066, 
kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 6, ev. č. 0186/2008/MJ ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, se sídlem ul. 
Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 001 00 528, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 7, ev. č. 0120/2009/MJ ze dne 19. 1. 2009, ve znění dodatků č. 1 - č. 6 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Domem kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s. r. o., se sídlem Ostrava, Zábřeh, 
náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 479 73 145, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 
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dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 8, ev. č. 0210/2008/MJ ze dne 30. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Domem kultury města Ostravy, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 
28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČO: 471 51 595, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 
- čl. VI. Závěrečné ustanovení 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava s Moravskoslezským krajem, zastoupeným 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 00428/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- část pozemku parc.č. 1715/1, zahrada o výměře 301 m2 
- část pozemku parc.č. 1716, ost. plocha - jiná plocha o výměře 694 m2 
oba v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
s Moravskoslezským krajem 
zastoupeným 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 1 
702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
za účelem vybudování těchto stavebních objektů: 
- SO 001    Demolice staveb 
- SO 002    Demolice oplocení 
- SO 111    Silnice II/478 - ul. prodloužená Mostní 
- SO 112    Okružní křižovatka silnic II/478 a III/4705 
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- SO 301.3  Silniční kanalizace v km 0,970 - 1,300 
- SO 351     Přeložka vodovodu ul.Paskovská 
- SO 431     Přeložka vedení NN ČEZ a.s. ul. Paskovská 
- SO 452     Veřejné osvětlení - okružní křižovatka 
- SO 461     Přeložky sdělovacích vedení 
- SO 521     Přeložky NTL plynovodů ul. Paskovská 

v rámci realizace stavby “Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ul. Mostní, I. 
etapa”, bezúplatně, na dobu určitou, do 31. 12. 2017 ode dne účinnosti smlouvy  
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene v k.ú. Přívoz a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: 2 x OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00429/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene ev.č. 1768/2013/MJ ze dne 3.6.2013 s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 
Ostrava, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 
IČO: 29399491 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít dle přílohy č. 5 předloženého materiálu Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene evid.č. 1769/2013/MJ ze dne 3.6.2013 s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 
Ostrava, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00 
IČO: 29399491 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 39/60 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské 
Hory,(lokalita ulice Kralická) 
  
Usnesení číslo: 00430/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00173/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o záměru města prodat  
pozemek p.č.st. 252, jehož součástí je budova čp. 322 
pozemek p.p.č. 186/33 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
včetně součástí a příslušenství (standardní přípojky inženýrských sítí, elektro, zemní plyn, 
kanalizace,  přístupový chodník, 5 vzrostlých stromů, 6 thují, oplocení se vstupními branami, 
betonový přístřešek) 

svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) ukládá 
  

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 18 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00431/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení přechozího souhlasu s nabytím darů dle 
důvodové zprávy a návrhů smluv, uvedených v příloze č. 1 a  2  předloženého materiálu do 
vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  
 vystavit za zřizovatele předchozí souhlas s nabytím darů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 4 
Zpráva o ukončení realizace projektu “Přístrojové vybavení iktového 
centra Městské nemocnice Ostrava” spolufinancovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
  
Usnesení číslo: 00432/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 1476/ZM1014/20 
k usnesení č. 2356/RM1014/29 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Přístrojové vybavení iktového centra 
Městské nemocnice Ostrava” spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v 
rámci Integrovaného operačního programu a s konečným vyúčtováním projektu  

  
2) schvaluje 
   

přijetí vratky poskytnuté dotace v rámci konečného vyúčtování projektu ve výši 766 823,14 Kč 
 

  
3) žádá 
  

ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
zabezpečit udržitelnost projektu “Přístrojové vybavení iktového centra Městské nemocnice 
Ostrava” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.08.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 17 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2015 v 
oblasti zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 00433/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00146/15 
k usnesení č. 0018/ZM1418/2 
k usnesení č. 2781/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o 

-  poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2015 dle návrhu 
uvedeného v příloze č.1 předloženého materiálu 

-  uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 
2015 dle návrhu uvedeného v příloze č.3 se subjekty uvedenými v příloze č.1 předloženého 
materiálu 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2015 dle návrhu 
uvedeného v příloze č.2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-  s n i ž u j í 
běžné výdaje v ORJ 170 

na § 3549, pol. 5909, UZ 7700, ORJ 170 o ..........  1.600 tis. Kč 

-  z v y š u j í  
neinvestiční transfery  

na § 3525, pol. 5223, UZ 7700, ORJ 170 o .............    460 tis. Kč 
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na § 3545, pol. 5221, UZ 7700, ORJ 170 o ..............   480 tis. Kč 

                pol. 5223, UZ 7700, ORJ 170 o ..............    400 tis. Kč 

na § 3549, pol. 5222, UZ 7700, ORJ 170 o ..............    180 tis. Kč 

                pol. 5229, UZ 7700, ORJ 170 o ...............     80 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.   
předložit zastupitelstvu města  k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení a ke schválení 
návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 25 
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na rok 2015 v 
oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže 
  
Usnesení číslo: 00434/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00167/15 
k usnesení č. 0018/ZM1418/2 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 2781/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o: 

- poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže 
na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města v oblasti handicapovaní 
včetně dětí a mládeže na rok 2015 dle návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 4 předloženého 
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materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu města v oblasti handicapovaní včetně dětí a 
mládeže na rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4399, pol. 5909, ÚZ 7106                  o                         10 108 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5909                                  o                              921 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106                  o                             530 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106                  o                          1 830 tis. Kč 

            pol. 5222, ÚZ 7106                   o                          5 269 tis. Kč 

            pol. 5223, ÚZ 7106                   o                          3 400 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 26 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v 
oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 00435/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00172/15 
k usnesení č. 2781/ZM1014/34 
k usnesení č. 0018/ZM1418/2 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotacích v oblasti sociální péče na rok 2015 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 
2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 se subjekty uvedenými v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na  období 2015 
- 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální 
péče na na období 2015-2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 6 se subjekty uvedenými v 
příloze č. 2 předloženého materiálu 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2015 dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje v ORJ 180 
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§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301   o    65 737 tis. Kč 
§ 4351, pol. 5909                   o      1 884 tis. Kč  

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osob. 
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301   o       600 tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301   o    2 140 tis. Kč  
             pol. 5222, ÚZ 7301   o       770 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301   o       800 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301   o       537 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301   o       150 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301   o       370 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301   o       500 tis. Kč    

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301   o       230 tis. Kč 

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301   o       246 tis. Kč  
             pol. 5222, ÚZ 7301   o         60 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301   o       450 tis. Kč    

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301   o       700 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301   o    1 650 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301   o       500 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301   o       310 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301   o       250 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301   o       400 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301   o    1 260 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301   o    2 226 tis. Kč 
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             pol. 5223, ÚZ 7301   o       950 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301   o       150 tis. Kč  
             pol. 5223, ÚZ 7301   o       525 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301   o    1 200 tis. Kč 
             pol. 5222, ÚZ 7301   o       400 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301   o    1 100 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301   o       150 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301   o       570 tis. Kč  
             pol. 5222, ÚZ 7301   o       990 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301   o       526 tis. Kč  
             pol. 5222, ÚZ 7301   o    2 100 tis. Kč 
             pol. 5223, ÚZ 7301   o       150 tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
§ 4378, pol. 5339, ÚZ 7301   o         81 tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
          
          § 4350,  pol. 5221, ÚZ 7302   o   2 500  tis. Kč 
                        pol. 5223, ÚZ 7302   o   5 500  tis. Kč 

          §  4351, pol. 5221, ÚZ 7302   o   4 000 tis. Kč 
                        pol. 5222, ÚZ 7302   o   4 300 tis. Kč 
                        pol. 5223, ÚZ 7302   o   5 800 tis. Kč 
         
          § 4354,  pol. 5223, ÚZ 7302   o   1 510 tis. Kč 

          § 4356,  pol. 5221, ÚZ 7302   o      600 tis. Kč 
                        pol. 5223, ÚZ 7302   o   1 500 tis. Kč 
    
          § 4357,  pol. 5222, ÚZ 7302   o   3 000  tis. Kč 
                        pol. 5223, ÚZ 7302   o   2 600  tis. Kč 
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          § 4359,  pol. 5223, ÚZ 7302   o   1 340 tis. Kč 

          § 4372,  pol. 5222, ÚZ 7302   o   1 500 tis. Kč 

          § 4374,  pol. 5221, ÚZ 7302   o   1 750 tis. Kč 
                        pol. 5222, ÚZ 7302   o   3 800  tis. Kč 
                        pol. 5223, ÚZ 7302   o   4 050  tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám 
           § 4350, pol. 5212, ÚZ 7302   o     830 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
  

 
RM_M 19 
Zpráva o ukončení projektu “Efektivita procesu komunitního plánování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava”, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/78.00041, financovaného z operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 00436/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1167/ZM1014/17 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
   

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Efektivita procesu komunitního 
plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava”, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/78.00041, financovaného v rámci operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a s konečným vyúčtováním projektu 
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RM_M 2 
Návrh na změnu obsazení odborné pracovní skupiny rady města pro 
řešení problematiky výstupu důlních plynů na povrch 
  
Usnesení číslo: 00437/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

předsedu odborné pracovní skupiny rady města pro řešení problematiky výstupu důlních plynů 
na povrch 
Ing. Dalibora Madeje 
 
a členy: 
Ing. Petra Berglowiece 
Doc. Dr. Ing. Aleše Ducháčka 
Ing. Jarmilu Horákovou, Ph.D. 
Ing. Václava Poštu 
prof. Ing. Pavla Prokopa, CSc. 
prof. Ing. Vladimíra Slivku, CSc. 

  
2) jmenuje 
  

za předsedu odborné pracovní skupiny rady města pro řešení problematiky výstupu důlních 
plynů na povrch  
Mgr. Kateřinu Šebestovou 
 
a členy: 
Ing. Libora Folwarczného, Ph.D. 
prof. Ing. Pavla Poledňáka, PhD.    
Ing. Josefa Kaspera 

  
 

RM_M 5 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz Nadace na pomoc 
zvířatům v roce 2015 
  
Usnesení číslo: 00438/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

 

Strana 49/60 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 
výši 570.000 Kč právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se sídlem 
Ukrajinská 1536, Ostrava-Poruba na provoz Nadace na pomoc zvířatům dle předloženého 
návrhu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy právnické osobě: Nadace na pomoc zvířatům, IČO: 25817981, se 
sídlem Ukrajinská 1536, Ostrava-Poruba dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 04.03.2015
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 22 
Smlouva Microsoft 
  
Usnesení číslo: 00439/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření prováděcí smlouvy Enteprise se společností Microsoft Ireland Operation Limited, 
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko, dle 
přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh prováděcí smlouvy na nákup licencí Microsoft 
  
Usnesení číslo: 00440/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o uzavření Prováděcí smlouvy č. 2014_018 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k 
produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 se spol. Servodata a.s., se sídlem Dolnoměcholupská 
1418/12, 102 00 Praha 10, IČO: 25112775 za cenu 326 271,63 EUR bez DPH dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
Předžalobní výzva k úhradě smluvní pokuty a návrh na uzavření 
dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 00441/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 11118/RM1014/144 
k usnesení č. 9809/RM1014/129 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
   

znění předžalobní výzvy k zaplacení smluvní pokuty adresované společnosti BDSTAV 
MORAVA s.r.o., IČO: 26807947, se sídlem Bruzovice 88, PSČ 739 36 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.5.2014, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2014, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 
729 30 Ostrava, IČO 00845451 a zhotovitelem BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO: 26807947, se 
sídlem Bruzovice 88, PSČ 739 36 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v 
souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00442/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00183/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, II. etapa” mezi budoucím povinným LXXX 
ČXXXXXXXX nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
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XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 1133/5, v katastrálním území Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, II.etapa” mezi budoucím povinným 
AXXXXXXX CXXXXX, nar.:XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 987/11, v katastrálním území Koblov, 
obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o 
právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “OVAK Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 
22/0,4kV a rozvodů NN 0,4kV” mezi pronajímatelem a budoucím povinným Povodím Odry, 
státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

a nájemcem a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba silového kabelu na části pozemku p.č. 3440/3, v katastrálním území 
Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
“Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici” mezi vlastníkem Biocel Paskov a.s., se sídlem 
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Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČO 26420317 

a budoucím oprávněným 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejímž 
předmětem je stavba cyklistické lávky na mostě vlastníky na pozemcích p.č. 2597/1 a  p.č. 
2596/2 v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava a na pozemku parcelní číslo PK 1179/1 v 
katastrálním území Vratimov, obec Vratimov, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 28.01.2015
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (PD + IČ + AD)”, 
poř. č. 211/2014 
  
Usnesení číslo: 00443/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 11228/RM1014/145 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 11228/RM1014/145 ze dne 21.10.2014 z důvodu neuzavření Smlouvy o dílo a 
smlouvy příkazní ze strany uchazeče o veřejnou zakázku dle písemného oznámení uvedeného v 
příloze č. 1 předloženého materiálu  

  
2) zrušuje 
   

veřejnou zakázku malého rozsahu “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (PD + IČ + AD)”, poř. 
č. 211/2014 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad”, poř. 
č. 254/2014 
  
Usnesení číslo: 00444/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
5 

  
k materiálu č. BJ1418 00079/15 
k usnesení č. 00137/RM1418/5 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Cyklostezka 
Počáteční, Slezskoostravský hrad” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle 
předloženého návrhu a za podmínky schválení požadavků na obsah smlouvy zastupitelstvem 
města 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská    - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a  
                                        sdruž. nákupu 
2. Mgr. Eva Balonová  - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík  - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 
                                       nákupu 
2. JUDr. Josef Kadlec  - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 
1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. David Pfleger - člen RM 
4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 
5. Ing. Bc. Jana Muťková - odbor investiční 
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6. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  
                                     nákupu 

náhradníci: 
1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 
2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
3. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM  
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Jan Hanáček - odbor investiční 
6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž.  
                                       nákupu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
schválit požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky “Cyklostezka Počáteční, 
Slezskoostravský hrad” v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
předložit ke schválení zastupitelstvu města požadavky na obsah smlouvy veřejné zakázky 
“Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad”, v rozsahu dle předloženého návrhu 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.01.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
6) ukládá 
   

zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  
7) zmocňuje 
  

zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 
sdruženého nákupu   
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_VZ 4 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Svinov”, poř.č. 162/2014 
  
Usnesení číslo: 00445/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10953/RM1014/142 
k usnesení č. 10505/RM1014/137 
k usnesení č. 2812/ZM1014/35 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného řízení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu Svinov” v k.ú. Svinov, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu, 
uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř.č. 11: 

Zlínstav a.s. 
se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 
IČO: 28315669 

  
2) rozhodla 
  

na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 
stavby “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov” v k.ú. Svinov, obec Ostrava s 
uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 9: 

EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 45274924 

za cenu nejvýše přípustnou 67.798.775,42 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava - Dodatek č. 
5”, poř. č. 1/2015 
  
Usnesení číslo: 00446/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00188/15 
k usnesení č. 9554/RM1014/125 
k usnesení č. 2409/ZM1014/31 
k usnesení č. 7965/RM1014/104 
k usnesení č. 2852/ZM1014/35 
k usnesení č. 1151/ZM1014/17 
k usnesení č. 2086/ZM1014/28 
k usnesení č. 6219/RMm1014/38 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a uzavření dodatku č. 5 ke 
Smlouvě č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 na realizaci stavby “Multifunkční budova III, 
IV Vědecko-technologického parku Ostrava” v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého návrhu, 
kterým se: 
- upravuje předmět smlouvy v rozsahu dle předloženého návrhu, 
- zvyšuje cena díla o 7.245.576,51 Kč bez DPH, 
- mění termín plnění v rozsahu dle předloženého návrhu 
 s uchazečem:  

Skanska a.s. 
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00  Praha 4 - Chodov  
IČ: 26271303 

za podmínky schválení zastupitelstvem města 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 na 
realizaci stavby “Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku v Ostravě” v 
rozsahu přílohy č. 2 s uchazečem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 
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předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 5 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.01.2015
 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
  

 
RM_M 1 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr HDD “Těžní jáma Hrušov H1”, 
“Výdušná jáma Hrušov H2” a SDD “Kutací jáma č. 12 štoly Hubert” pro 
stavbu “Lokalita Ostrava - rekonstrukce rozvodu vody v areálu Hrušov” 
v k.ú. Hrušov 
  
Usnesení číslo: 00447/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 219/96 v 
bezpečnostním pásmu hlavních důlních děl “Těžní jáma Hrušov H1” a “Výdušná jáma Hrušov 
H2” ze dne 4.12.1996 vydaným pod č.j. Výst/ÚSŘ/4497/1/96 a územním rozhodnutím č. 
202/2000 v bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Kutací jáma č. 12 štoly Hubert” ze dne 
5.9.2000 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/4344-17/99/Kov pro stavbu “Lokalita Ostrava -
rekonstrukce rozvodu vody v areálu Hrušov” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na jmenování nového zástupce statutárního města Ostravy do 
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 a do Asociace měst pro 
cyklisty 
  
Usnesení číslo: 00448/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Ivo Hařovským za 
účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11 - I/57 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
   

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Ivo Hařovským za 
účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Asociace měst pro 
cyklisty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Souhlas vlastníka místních komunikací se změnou jejich zařazení a 
zařazení nově vybudovaných komunikací 
  
Usnesení číslo: 00449/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) projednala 
   

žádost Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o změnu zařazení částí místních 
komunikací III. třídy a zařazení nové komunikace 

  
2) souhlasí 
   

se změnou zařazení částí místních komunikací III. třídy a zařazením nově 
vybudovaných komunikací dle předloženého návrhu 
 

  
 

RM_VZ 6 
Podání informace o způsobu vyřízení dvou námitek proti zadávacím 
podmínkám a o způsobu vyřízení návrhu na přezkum veřejné zakázky 
“Podpora veřejné dopravy” včetně návrhu důkazů, poř. č. 199/2014 
  
Usnesení číslo: 00450/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 10929/RM1014/141 
k usnesení č. 10826/RM1014/139 
k usnesení č. 2758/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informace o způsobu vyřízení dvou námitek proti zadávacím podmínkám a o způsobu vyřízení 
návrhu na přezkum veřejné zakázky “Podpora veřejné dopravy” včetně návrhu důkazů. 
Námitky i návrh na přezkum byly podány společností ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/4, 
142 01 Praha 4, zastoupené společností Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, 
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
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RM_VZ 5 
Podání informace o způsobu vyřízení návrhu na přezkum veřejné 
zakázky “Inteligentní zastávky”, poř. č. 198/2014 
  
Usnesení číslo: 00451/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 10827/RM1014/139 
k usnesení č. 2759/ZM1014/34 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
   

informaci o způsobu vyřízení návrhu na přezkum veřejné zakázky “Inteligentní zastávky”, 
podaného Ing. IXX  HXXXXXX, CSc., XXXXXXXXXXX, XXXXX Moravany  

  
 

RM_M 20 
Pověření člena zastupitelstva města Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., k 
přijímání projevu vůle snoubenců, že vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 00452/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
  

pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena Zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevu 
vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu statutárního města 
Ostravy v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) stanovuje 
  

v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, že pan Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., člen Zastupitelstva města 
Ostravy, má právo užívat při občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města 
Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, 
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
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RM_ORG 1 
Změna názvu komise dopravy a komunálních služeb rady města 
  
Usnesení číslo: 00453/RM1418/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) mění 
   

název komise dopravy a komunálních služeb rady města na komisi pro dopravu 
 

  
 

  
 
 


