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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 31.03.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00906/RM1418/16 RM_M 0 Schválení programu 16. schůze rady města dne 

31.03.2015 

28 

00907/RM1418/16 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

00908/RM1418/16 RM_M 10 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL na projekt 

“Za krásami Moravy” 

50 

00909/RM1418/16 RM_M 7 Návrh na schválení mediálního partnerství mezi 

statutárním městem Ostrava a Českým rozhlasem 

Ostrava 

01 

00910/RM1418/16 RM_M 8 Žádost městského obvodu Pustkovec o uvolnění 

finančních prostředků z Fondu pro upevnění 

veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a 

majetku 

01 

00911/RM1418/16 RM_M 9 Žádost Městské policie Ostrava o uvolnění 

finančních prostředků z Fondu pro upevnění 

veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a 

majetku 

01 

00912/RM1418/16 RM_M 27 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu 

výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce 

01 

00913/RM1418/16 RM_M 29 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu 

výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek 

sboru dobrovolných hasičů v rámci města Ostravy 

01 

00914/RM1418/16 RM_VZ 1 Předběžné oznámení k veřejné zakázce č. 58/2015 

na nákup 1 ks cisternové automobilové stříkačky 

pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová 

Ves 

01 

00915/RM1418/16 RM_M 25 Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 07 

00916/RM1418/16 RM_M 26 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

00917/RM1418/16 RM_M 39 Prezentace statutárního města Ostravy ve fanzóně 

v Praze během konání Mistrovství světa v ledním 

hokeji - zajištění prezentace 

38 

00918/RM1418/16 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavebních a 

inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na odstranění 

stavebních objektů na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a návrh na záměr 

výpůjčky části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

00919/RM1418/16 RM_M 21 Návrh na záměr města vypůjčit pozemek v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 
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00920/RM1418/16 RM_M 22 Dodatek č. 22 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci 

majetku 

08 

00921/RM1418/16 RM_M 32 Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu 

v domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava, Moravská 

Ostrava. 

08 

00922/RM1418/16 RM_M 34 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s 

oprávněným společností OVANET a.s., návrh na 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, s oprávněným 

Vysokou školou báňskou - Technickou 

univerzitou Ostrava, návrh dohody o zrušení 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s budoucím oprávněným společností 

OVANET a.s. 

08 

00923/RM1418/16 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 

ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00924/RM1418/16 RM_M 36 Návrh na záměr města propachtovat objekt 

Loděnice na soutoku řeky Ostravice a Lučiny, k.ú. 

Slezská Ostrava, a návrh na změnu usnesení               

č. 00669/RM1418/12 ze dne 24. 2. 2015 

08 

00925/RM1418/16 RM_M 37 Návrh na zřízení věcného předkupního práva k 

nemovitým věcem 

08 

00926/RM1418/16 RM_M 1 Přijetí účelových dotací z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s uzavřením smluv pro 

příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a 

zdravotnictví: 

86 

00927/RM1418/16 RM_M 6 Návrh na personální změny v pracovní skupině 

rady města Prevence kriminality na místní úrovni 

a na zrušení pracovní skupiny rady města 

Bezpečnější Ostrava 

86 

00928/RM1418/16 RM_M 11 Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání 

návrhů na ocenění žákovská osobnost a žákovský 

kolektiv u příležitosti Dne dětí 2015 

86 

00929/RM1418/16 RM_M 13 ”Školní jídelna zdravě a chutně” - projekt k               

70. výročí vzniku školního stravování 

86 

00930/RM1418/16 RM_M 30 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních 

transferů městským obvodům a účelové 

neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Velká Polom, 

příspěvková organizace 

86 
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00931/RM1418/16 RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko na změnu 

termínu ukončení projektu “Přestupní uzel 

Hulváky, I. etapa” 

90 

00932/RM1418/16 RM_M 14 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Revitalizace knihovny Podroužkova” v 

rámci Operačního programu Životní prostředí 

90 

00933/RM1418/16 RM_M 24 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “ EKOTERMO II A Ostrava” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

90 

00934/RM1418/16 RM_M 12 Uspořádání 17. ročníku setkání pěstounů 

útulkových psů v Ostravě dne 13.6.2015 

80 

00935/RM1418/16 RM_M 16 Návrh dodatku č. 20 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

00936/RM1418/16 RM_M 17 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu 

městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

83 

00937/RM1418/16 RM_M 28 Návrh na uzavření Dohody o spolupráci při 

využívání informačních technologií statutárního 

města Ostravy provozovaných v rámci Centra ICT 

služeb města Ostravy 

83 

00938/RM1418/16 RM_VZ 4 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

servisní podpory aktivních síťových prvků Cisco 

se spol. ALEF NULA, a.s. 

83 

00939/RM1418/16 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Dokončení procesu digitalizace 

MMO”, poř.č. 003/2015 

83 

00940/RM1418/16 RM_M 19 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene-služebností” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, 

Hrabová” a ostatními stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

00941/RM1418/16 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení-elektrické polarizované 

drenáže v souvislosti s realizací stavby ORG 3033 

Terminál Hranečník v Ostravě. 

05 

00942/RM1418/16 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové 

ochrany - ul. U Hrůbků”, poř. č. 40/2015 

05 

00943/RM1418/16 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul.                       

U Potoka 2”, poř. č. 28/2015 

05 

00944/RM1418/16 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Šenovská”, poř. č. 53/2015 

5 
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00945/RM1418/16 RM_M 4 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD 

“Kutací jáma č. 29” a “Kutací jáma č. 16” pro 

stavbu “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” v 

k.ú. Hrušov 

89 

00946/RM1418/16 RM_M 33 Projednání posunutí termínu ukončení projektu 

Integrovaný plán mobility Ostrava 

09 

00947/RM1418/16 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce faksimile 

archiválie se Společností MARIE, z. s., pro 

výstavu. 

26 

00948/RM1418/16 RM_M 38 Návrh na souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy k novostavbě pasivního rodinného domu 

na pozemcích parc.č. 3461/136 a 3461/137 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava, jako vlastníka sousedního 

pozemku parc.č. 3461/25 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava 

84 

00949/RM1418/16 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky “Oprava svodidel - 

Cyklostezka Hornické muzeum-Koblovský most”,              

poř. č. 42/2015 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 18 Strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy 

do roku 2017 

83 

  RM_M 5 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného movitého majetku města 

Ostravy ve správě Divadla loutek Ostrava, 

příspěvkové organizace 

42 

  RM_M 3 Návrh na vyřazení přebytečného a 

neupotřebitelného majetku v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

  RM_M 23 Areál stadionu na Bazalech - výzva k zaplacení 

smluvní pokuty 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 16. schůze rady města dne 31.03.2015 
  
Usnesení číslo: 00906/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

program 16. schůze rady města dne 31.03.2015 

 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00907/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
45 

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

obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Ostrava, 

PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení a verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Ostravský informační servis, s.r.o. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

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

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

  

5) ukládá 

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

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Radim Chytka, T: 31.12.2015 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_M 10 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z nadačního fondu 
VÍTKOVICE STEEL na projekt “Za krásami Moravy” 
  
Usnesení číslo: 00908/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

zahájení přípravy projektu “Za krásami Moravy” ke spolufinancování z nadačního fondu 

VÍTKOVICE STEEL 

 

  

2) souhlasí 

   

s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Za krásami Moravy” ke spolufinancování z nadačního 

fondu VÍTKOVICE STEEL 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 8/46  

souladu s podmínkami pro poskytování dotací z nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 12.04.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 7 
Návrh na schválení mediálního partnerství mezi statutárním městem 
Ostrava a Českým rozhlasem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00909/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s mediálním partnerstvím mezi statutárním  městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám.  8,              

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Českým rozhlasem Ostrava, se sídlem Dr. Šmerala 2,                

702 00  Ostrava, IČO: 45245053, v rámci oslav 70. výročí osvobození města a konce druhé 

světové války  

 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru kancelář primátora  zabezpečil všechny 

kroky související s mediálním partnerstvím mezi statutárním městem Ostrava a Českým 

rozhlasem Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 30.04.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 8 
Žádost městského obvodu Pustkovec o uvolnění finančních prostředků 
z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a 
majetku 
  
Usnesení číslo: 00910/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o neuvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku v celkové výši 180 tis. Kč na pořízení informačního měřiče rychlosti 

na základě žádosti městského obvodu Pustkovec (viz příloha č. 1 předloženého materiálu) 
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RM_M 9 
Žádost Městské policie Ostrava o uvolnění finančních prostředků z 
Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a 
majetku 
  
Usnesení číslo: 00911/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku v celkové výši 650 tis. Kč na pořízení 1 ks devítimístného vozidla  na 

základě žádosti Městské policie Ostrava (viz příloha č. 1 předloženého materiálu) 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í  kapitálové výdaje na ORJ 270  

na § 5311, pol. 6123, ÚZ 1020                      o 650 tis. Kč 

- zvyšuje financování na ORJ 120 

na pol. 8115, ÚZ 1020                                    o 650 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 27 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
  
Usnesení číslo: 00912/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

úhradu výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

kategorie JPO II v celkové výši 100 tis. Kč 

 

  

2) rozhodla 

   

na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od 

poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890682 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120                                                  o 100 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje  

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 211, ORG 517                    o 100 tis. Kč 
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Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, ORG 517                                      o 100 tis. Kč 

- zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211                  o 100 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00913/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 390 tis. Kč 

 

  

2) rozhodla 

   

na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace od 

poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ 70890692 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 14004, ORJ 120                                                  o 390 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje  

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 14004, ORG 517                    o 390 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 14004, ORG 517                                      o 390 tis. Kč 

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

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Předběžné oznámení k veřejné zakázce č. 58/2015 na nákup 1 ks 
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 00914/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o zveřejnění předběžného oznámení na nákup 1 ks cisternové automobilové stříkačky pro 

jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová Ves, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle předloženého návrhu. 

 

  

 
RM_M 25 
Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00915/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční příspěvky 

na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, org. 4234 o 5 214 tis. Kč 

                     § 3311, pol. 5331, org. 4240 o   611 tis. Kč 

                     § 3311, pol. 5331, org. 4251 o   469 tis. Kč 

                     § 3312, pol. 5331, org. 4212 o 1 329 tis. Kč 

                     § 3314, pol. 5331, org. 4214 o 1 270 tis. Kč 

                     § 3315, pol. 5331, org. 4215 o   371 tis. Kč 

                     § 3319, pol. 5331, org. 4254 o   391 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na ORJ 160, § 3319, pol. 5901            o 9 655 tis. Kč 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 5 214 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava o 611 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna  o 469 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 1 329 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy o 1 270 tis. Kč 

Ostravské muzeum o 371 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola o 391 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazných ukazatelů dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 26 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 00916/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o poskytnutí dotace ve výši 7 238 tis. Kč městskému obvodu Stará Bělá na realizaci akce 

Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 15/46  

- nedaňové příjmy 

na ORJ 100, § 2221, pol. 2229 o 4 375 tis. Kč (C.1.) 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 135, § 3111, pol. 5011, ÚZ 33513233, org. 6318 o 41 tis. Kč 

                                                       ÚZ 33113233, org. 6318 o  7 tis. Kč  

                                        pol. 5031, ÚZ 33513233, org. 6318 o 10 tis. Kč 

                                                       ÚZ 33113233, org. 6318 o  2 tis. Kč 

                                        pol. 5032, ÚZ 33513233, org. 6318 o  4 tis. Kč  

                                                       ÚZ 33113233, org. 6318 o  1 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5169 o 3 831 tis. Kč 

                                        pol. 5169, ÚZ 93 o 544 tis. Kč 

na ORJ 300, § 2143, pol. 5164 o 22 tis. Kč (C.4.) 

na ORJ 133, § 6171, pol. 5162 o 500 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 3529, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 6043 o 1 000 tis. Kč  

                                                       org. 6043 o 672 tis. Kč 

na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3180 o 274 tis. Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 300, § 3741, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 8150 o 32 tis. Kč  

                                                       ÚZ 38100000, org. 8150 o  3 tis. Kč 

                            § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 8134 o  8 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38100000, org. 8134 o  2 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38588505, org. 8136 o  8 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38100000, org. 8136 o  2 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38588505, org. 8137 o  8 tis. Kč  

                                                       ÚZ 38100000, org. 8137 o  2 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38588505, org. 8138 o  8 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38100000, org. 8138 o  2 tis. Kč 

                            § 2212, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 3130 o 35 tis. Kč 

                                                       ÚZ 38100000, org. 3130 o  7 tis. Kč 

na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8147 o 37 tis. Kč (C.8.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 508 o 7 238 tis. Kč (C.7.) 
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z v y š u j e 

- financování 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 33513233, org. 6318 o 55 tis. Kč  

                                           ÚZ 33113233, org. 6318 o 10 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 22 tis. Kč (C.4.) 

                   § 3636, pol. 5169 o 117 tis. Kč (C.5.) 

na ORJ 133, § 5599, pol. 5162 o 500 tis. Kč (C.6.) 

na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 7 238 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2229, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3098 o 1 000 tis. Kč 

                            § 6409, pol. 6909 o 672 tis. Kč 

na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 274 tis. Kč (C.3.)  

                                                            o 37 tis. Kč (C.8.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33339 o 180 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 3113, pol. 5336, ÚZ 33339 o 180 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.2.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 32x33019 o 894 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 3111, pol. 5336, ÚZ 32x33019 o 894 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá (C.7.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 508 o 7 238 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na akci Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93, o 7 238 tis. Kč 
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3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Prezentace statutárního města Ostravy ve fanzóně v Praze během 
konání Mistrovství světa v ledním hokeji - zajištění prezentace 
  
Usnesení číslo: 00917/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o vystavení objednávky na zajištění prezentace statutárního města Ostravy ve fanzóně v Praze 

během konání Mistrovství světa v ledním hokeji v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

 

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů do 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na odstranění 
stavebních objektů na pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00918/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení 
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s umístěním stavebních a inženýrských objektů do částí pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- SO 01 Dům umění včetně provozních souborů, 

- SO 02 Podzemní garáže, 

- IO 01 Přeložka inženýrských sítí: 

  IO 01.3 Úprava - oprava stávající veřejné kanalizace, 

  IO 01.4 Přeložka radiových paprsků, 

- IO 02 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky, 

- IO 03 Sadové úpravy, 

- IO 04 Kanalizace jednotná, 

- IO 05 Kanalizace dešťová přes OLK, 

- IO 06 Vodovodní přípojka, 

- IO 07 Přípojka na CZT, 

- IO 10 Venkovní osvětlení, 

- PS 02.1 Úprava SSZ, 

- PS 02 Parkovací systém, 

- PS 02 Informační systém, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- IO 01 Přeložka inženýrských sítí: 

  IO 01.3 Úprava - oprava stávající veřejné kanalizace, 

  IO 01.4 Přeložka radiových paprsků, 

- IO 02 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky, 

- PS 02.1 Úprava SSZ, 

pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

v rámci stavby “Přístavba Domu umění - Galerie 21. století” 

  

2) souhlasí 

  
pro územní řízení 
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s odstraněním stavebních  objektů na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- odstranění stávající asfaltové plochy parkoviště a nezpevněných zelených pásů v ploše cca 

3720 m2, demontáž budky obsluhy stávajícího parkoviště včetně vjezdových a výjezdových 

závor, rušení stávající dešťové kanalizace odvodňující stávající parkoviště, rušení veřejného 

osvětlení v prostoru stávajícího parkoviště, 

pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

v rámci stavby “Přístavba Domu umění - Galerie 21. století - bourací práce” 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města výpůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5625 m2 

- parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 310 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemek v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00919/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemek parc.č.st. 6419, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře             

1323 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který je 

přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 22 
Dodatek č. 22 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku 
  
Usnesení číslo: 00920/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

návrh dodatku č. 22 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku, s účinností od 1.1.2015, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 32 
Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu v domě na ul. 
Pobialova 875/8, Ostrava, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00921/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou ev. č. 

2670/2010/KaB, ze dne 27.10.2010, jejímž předmětem je pronájem služebního  bytu č. 2 v 

domě na ul. Pobialova  č. 875/8,  Moravská Ostrava , s nájemcem 

Ixxxxx Uxxxxx, rok narození xxxx,  bytem xxxxxx č. xxx/x, xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx, 

k datu 31.03.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, s oprávněným společností OVANET a.s., návrh na zřízení 
služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným Vysokou školou 
báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, návrh dohody o zrušení 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím 
oprávněným společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00922/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 276/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 276/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 276/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 297/1 - ostatní plocha, dráha, 

parc.č. 297/58 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 3372/20 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4246/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4246/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4246/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 4247/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4804-784/2014 ze dne 7.1.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 482.427,- Kč včetně 21% DPH. 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1579/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1643/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 1643/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 1643/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba 

IČO: 61989100 

za účelem zřízení, provozování, údržby a rekonstrukce podzemní přípojky slaboproudu v 

rozsahu daném geometrickým plánem č. 2811-640/2014 ze dne 4.7.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou náhradu ve výši 98.857,- Kč včetně 21% DPH. 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č. 8 předloženého materiálu Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene ev.č. 2269/2013/MJ ze dne 5.8.2013 s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/3, 702 00 Ostrava - Přívoz  

IČO: 29399491 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN v 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00923/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 23/46  

parc.č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Slezská 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, Chittussiho, VNK+RVN O. Umiverzita” 

  

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: 

parc.č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Slezská Ostrava, 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: 

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 2x VN 22 kV v části 

pozemku parc.č. 1946/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 

dohodnutou jednorázovou úplatu: 

-  ve výši 600,- Kč  za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x VN 22 

kV + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši  

dle zásad schválených usnesením RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012  

  

  

 
RM_M 36 
Návrh na záměr města propachtovat objekt Loděnice na soutoku řeky 
Ostravice a Lučiny, k.ú. Slezská Ostrava, a návrh na změnu usnesení č. 
00669/RM1418/12 ze dne 24. 2. 2015 
  
Usnesení číslo: 00924/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat 

budovu bez čp. (objekt loděnice), která je součástí pozemku parc. č. 50/23 zast. plocha a 

nádvoří, včetně inventáře a 

pozemek parc. č. 1212/6 ost. plocha, jiná plocha 

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  

za účelem zajištění provozu objektu loděnice k využití pro klubovou, vzdělávací a rekreační 

činnost. 

  

Doba pachtu: 2015 – 2025 (pacht bude zahájen po kolaudaci objektu loděnice, cca v srpnu 

2015) 

Požadavky statutárního města Ostravy, na základě nichž bude statutární město Ostrava vybírat 

pachtýře: 

I.   Bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ostrava, Finanční správě ČR, České správě sociálního 

zabezpečení, dále na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění 

II.   Závazek vytvoření a udržení 2 pracovních míst po dobu 5 let 

III.  Finanční zajištění - uchazeč doloží zajištění příjmů vzhledem k odhadu nákladů na 

zabezpečování provozu loděnice (odhadované náklady na      spotřebované energie jsou               

80 tis. Kč/rok). Na úhradu pachtovného není možné žádat o dotaci statutární město Ostrava. 

IV. Personální zajištění provozu a organizace provozu - uchazeč popíše své schopnosti 

personálně připravit, realizovat a zabezpečovat provoz, např. životopisy a referencemi osob, 

které se budou podílet na provozu loděnice v minimálním rozsahu: 

- 1 osoba s minimálně 5 let praxí práce s dětmi v zájmovém sdružení 

- 1 osoba s minimálně 10 let praxí práce v zájmovém sdružení vodních sportů 

- 1 osoba s akreditací MŠMT – instruktor vodní turistiky 

- 1 osoba s akreditací MŠMT – vodní záchranář 

- 1 osoba s akreditací MŠMT – instruktor lezení na umělých stěnách 

Dále uchazeč popíše organizaci provozu a spolupráci s dalšími subjekty vč. dokladů o 

předchozí spolupráci a popis budoucí spolupráce formou prohlášení o spolupráci. 

V. Materiální vybavení - uchazeč předloží návrh vlastního materiálního vybavení pro zajištění 

provozování loděnice a služeb. V rámci pachtovní smlouvy bude pachtýři k užívání poskytnut 

inventář, jehož seznam je uchazečům k dispozici na Magistrátě města Ostravy, odboru 

majetkovém, u Ivany Klímkové, tel. 599443451. Další potřebné vybavení bude uchazeč 

zajišťovat na vlastní náklady. 

VI. Předložení koncepce řešení a rozvoje loděnice 
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Požadavky pod body I) a V) mohou být doloženy příslušnými doklady nebo čestným 

prohlášením. 

Ad VI) Koncepce řešení a rozvoje loděnice 

Uchazeč v nabídce předloží závazný návrh svého přístupu k provozování a budoucímu rozvoji, 

který bude zpracován v následujícím minimálním rozsahu. Aktivity nad rámec stanoveného 

rozsahu nebudou hodnoceny. 

Popis aktivit a činností pro cílové skupiny 

-   uchazeč předloží návrh jednotlivých aktivit, s jejich popisem, frekvencí a průměrným 

počtem účastníků za rok, v minimálním rozsahu aktivit loděnice: 

1. Volnočasové aktivity nejen na vodě pro veřejnost, minimálně: 

- veřejné regionální sjezdy – minimálně 15.300 osob/rok 

- doprovodné akce na vodě – minimálně 2.310 osob/rok 

- provoz dětské cvičné lezecké stěny – minimálně 642 osob/rok 

2. Organizovaná volnočasová a zájmová činnost vodáckých, příp. dalších zájmových klubů, 

minimálně: 

- schůze členů a představitelů organizací – 9 osob, 48 x ročně 

- schůzky a tréninky dětí – 20 osob, 64 x ročně 

- schůzky a tréninky mládeže a dospělých – 15 osob, 96 x ročně 

- závody – 55 osob, 12 x ročně 

- kurzy vodních sportů – 44 osob/rok 

- soustředění – 12 osob, 6 x ročně 

- kurzy na lezecké stěně – 4 osoby, 10 x ročně 

- příměstské tábory – 190 dětí/rok 

3. Edukační činnost v tematickém rozsahu daném blízkostí řeky, minimálně: 

- programy pro školy – 710 dětí/rok 

- školení pro laickou i odbornou veřejnost – 588 osob/rok 

Kritéria hodnocení nabídek: 

1. Nabídnutá cena pachtovného  - 50 % 

2. Koncepce řešení a rozvoje - 50 % 

Pro dílčí kritérium koncepce budou nabídky hodnoceny dle počtu uchazečů jednotlivých 

aktivit. Uchazeč musí splnit stanovený minimální počet účastníků k jednotlivým povinným 

aktivitám. Předmětem hodnocení kritéria bude počet účastníků nad rámec minimálního počtu, 

formou podílu nabídky k nejlepší nabídce. 

Kritéria hodnocení Váha 

Nabídnutá cena pachtovného 50% 

Koncepce řešení a rozvoje 50% 

S vybraným uchazečem bude uzavřena pachtovní smlouva, ve které se pachtýř zaváže k 

zajištění aktivit v rozsahu dle předložené koncepce. 

Nabídky žadatelů s označením “Loděnice” je nutné zaslat na statutární město Ostrava, 
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Magistrát města Ostravy, podatelna, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava nejpozději                           

do 30. 4. 2015. Na nabídky doručené statutárnímu městu Ostrava po tomto datu nebude brán 

zřetel. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pachtu kdykoliv zrušit. 

  

2) mění 

  
v bodě 1) své usnesení č. 00669/RM1418/12 ze dne 24. 2. 2015, kterým souhlasila s umístěním 

sídla společnosti Cooltour Ostrava z.ú., do budovy bez č.p., která je součástí pozemku parc. č. 

125, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to tak 

že se 

mění text “Coultour Ostrava z.ú.” 

na text “Kulturní centrum Coultour Ostrava z.ú.” 

  

 
RM_M 37 
Návrh na zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem 
  
Usnesení číslo: 00925/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zřídit věcné předkupní právo  k pozemku parc.č. 2127/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, jehož 

součástí je budova čp. 2229 ve prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným 

spolkem: 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Poruba-Ves 

se sídlem Vřesinská 2229/94, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO 731 84 764 

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu. 
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2) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 1 
Přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a s 
uzavřením smluv pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a 
zdravotnictví: 
  
Usnesení číslo: 00926/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 pro příspěvkové organizace v 

oblasti sociální péče a zdravotnictví následovně: 

- Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, dotace v celkové výši 

4.906.000,-Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 912.490,-- Kč 

- Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56,         

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859, dotace v celkové výši 3.500.000,-- Kč, z toho 

minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 673.324,--Kč 

- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se 

sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, dotace v celkové výši 

23.069.000,-- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení                                    

činí 3.955.827,-- Kč 

- Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, dotace v celkové výši 5.909.000,-- Kč, z toho 

minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 784.368,-- Kč 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava, IČO 70631816, dotace v celkové výši 

7.775.000,-- Kč, z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.460.473,-- Kč 

- Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875, dotace v celkové výši 10.327.000,-- Kč, z toho 

minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 2.242.266,-- Kč. 
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- Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, 

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832, dotace v celkové výši 8.461.000,-- Kč, z toho 

minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.546.275,-- Kč 

- Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 

Ostrava - Poruba, IČO 70631883, dotace v celkové výši 5.896.000,-- Kč, z toho minimální 

částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 2.808.897,-- Kč 

- Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631867, dotace v celkové výši 12.569.000,-- Kč, z toho minimální částka na 

mzdy, platy a jejich navýšení činí 1.937.557,-- Kč 

- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, dotace v celkové výši 3.423.000,-- Kč, z toho 

minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení činí 542.600,-- Kč 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a těmito 

příspěvkovými organizacemi následovně: 

- Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

- Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56,                  

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631859 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se 

sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava, IČO 70631808 dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

- Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 70631841 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

- Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava, IČO 70631816 dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu 
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- Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631875 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

- Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 2886/19, 

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 70631832 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

- Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 

Ostrava - Poruba, IČO 70631883 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

- Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na personální změny v pracovní skupině rady města Prevence 
kriminality na místní úrovni a na zrušení pracovní skupiny rady města 
Bezpečnější Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00927/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
- z funkce předsedkyně pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

doc. Zuzanu Kučerovou, Ph.D. 

- z funkce člena pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

PaedDr. Aleše Koutného 

- z funkce člena pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Jana Chytila 

- z funkce členky pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Lenku Musialovou 

- z funkce člena pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Petra Svobodu 

  

2) jmenuje 

  
- do funkce předsedy pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Ing. Břetislava Rigera (člen ZM) 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 
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Mgr. Tomáše Zmiju (referent prevence kriminality, zaměstnanec odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a vzdělanosti MMO) 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Štěpána Vozárika (protidrogový koordinátor, zaměstnanec odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a vzdělanosti MMO) 

- do funkce členky  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Lucii Škvaridlovou (romská koordinátorka, zaměstnankyně odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a vzdělanosti MMO) 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Bc. Petra Štíchu (sociální pracovník na úseku SPOD, zaměstnanec odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a vzdělanosti MMO) 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Petra Kočíře (mediální pracovník, zaměstnanec odboru kancelář primátora MMO) 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Mgr. Martina Navrátila, PhD. (vedoucí týmu Ostrava, Agentura pro sociální začleňování) 

- do funkce členky pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

mjr. Mgr. Bc. Gabrielu Holčákovou (vedoucí oddělení tisku a prevence, Policie České 

republiky – KŘP Moravskoslezského kraje) 

- do funkce člena  pracovní skupiny rady města “Prevence kriminality na místní úrovni” 

Ing. Miroslava Albrechta (tiskový mluvčí, Dopravní podnik Ostrava a.s.) 

  

3) zrušuje 

  
pracovní skupinu rady města “Bezpečnější Ostrava” 

  

 
RM_M 11 
Kritéria k hodnocení návrhů a výzva k podání návrhů na ocenění 
žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 2015 
  
Usnesení číslo: 00928/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

Kritéria k hodnocení návrhů na udělení ocenění žákovská osobnost, žákovský kolektiv u 

příležitosti Dne dětí 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) schvaluje 

   

text výzvy k podání návrhů na udělení ocenění žákovská osobnost, žákovský kolektiv u 

příležitosti Dne dětí 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 13 
”Školní jídelna zdravě a chutně” - projekt k 70. výročí vzniku školního 
stravování 
  
Usnesení číslo: 00929/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

   

informace o projektu “Školní jídelna zdravě a chutně”  a “Kalendáře akcí”  viz přílohy č. 1, 2 

předloženého materiálu  -  u příležitosti  70. výročí vzniku školního stravování 

 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140                           o 400 tis. Kč 

- zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3299, pol. 2229, ORJ 140                           o  165 tis. Kč 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107, ORJ 140             o 235 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2016 částku 600 tis. Kč na aktivity spojené s projektem 

Školní jídelna zdravě a chutně  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 30 
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních transferů městským 
obvodům a účelové neinvestiční dotace ZŠ a MŠ Velká 
Polom,příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00930/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních transferů městským obvodům z rozpočtu SMO v 

celkové výši 130 tis. Kč, z toho městskému obvodu Ostrava-Poruba ve výši 30 tis. Kč, 

městskému obvodu Ostrava-Svinov ve výši 5 tis. Kč, městskému obvodu Ostrava-Slezská 

Ostrava ve výši 15 tis. Kč, městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve výši 5 tis. Kč, 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 15 tis. Kč, městskému obvodu Ostrava-

Jih ve výši 45 tis. Kč, městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 5 tis. Kč, městskému 

obvodu Ostrava-Hošťálkovice ve výši 5 tis. Kč, městskému obvodu Ostrava-Stará Bělá ve výši 

5 tis. Kč na realizaci projektu “Ostrava fandí hokeji” dle Přílohy č. 3 a č. 4 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

   

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 

Základní škole a Mateřské škole Velká Polom, příspěvková organizace, sídlem Opavská 

350, PSČ 747 64 Velká Polom, IČO 75026970 ve výši 5 tis. Kč na realizaci projektu “Ostrava 

fandí hokeji” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

   

o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ostrava 

a příjemcem dotace dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 135 tis. Kč 
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zvyšují 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 505, ÚZ 93, ORJ 120 o 30 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 522, ÚZ 93,  ORJ 120 o 5 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 503, ÚZ 93,  ORJ 120 o 15 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 510, ÚZ 93,  ORJ 120 o 5 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 502, ÚZ 93,  ORJ 120 o 15 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 504, ÚZ 93,  ORJ 120 o 45 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 520, ÚZ 93,  ORJ 120 o 5 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 513, ÚZ 93,  ORJ 120 o 5 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 508, ÚZ 93,  ORJ 120 o 5 tis. Kč 

neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5339, ORJ 140 o 5 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Poruba 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 505 o 30 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Svinov 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 
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ÚZ 93, org. 522 o 5 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 5 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Slezská Ostrava 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 503 o 15 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 15 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 510 o 5 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 5 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 502 o 15 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 15 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 504 o 45 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 45 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 520 o 5 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 5 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Hošťálkovice 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 513 o 5 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 5 tis. Kč 
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Městský obvod Stará Bělá 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 508 o 5 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 5 tis. Kč 

  

5) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle výsledku projednání s OFR bodu 4) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
změnu termínu ukončení projektu “Přestupní uzel Hulváky, I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00931/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 10892/RM1014/141 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, ev. 

č. 2160/2014/OER v rámci projektu Přestupní uzel Hulváky, I. etapa, uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a  Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se 

sídlem: Na jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO 75082616, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 14 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Revitalizace 
knihovny Podroužkova” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00932/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 8690/RM1014/114 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 14191423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

Životního prostředí ČR mezi Statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního 

prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na 

financování projektu “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” z 

Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika - 

Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65,  100 10 Praha 10,                      

IČ: 00164801 k projektu “Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - 

Poruba” dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 24 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “ EKOTERMO II A 
Ostrava” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00933/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 2806/ZM1014/35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12115313 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “EKOTERMO II A Ostrava” 
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spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_M 12 
Uspořádání 17. ročníku setkání pěstounů útulkových psů v Ostravě dne 
13.6.2015 
  
Usnesení číslo: 00934/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním 17.  ročníku setkání pěstounů útulkových psů v Ostravě  dne 13.6.2015 v 

Útulku pro psy Ostrava-Třebovice, Provozní č. 4 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit 17. ročník setkání pěstounů útulkových psů v Ostravě  dne 13.6.2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 13.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 16 
Návrh dodatku č. 20 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 00935/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření dodatku č. 20 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 17 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00936/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy a přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 

2.573.000,- Kč s termínem použití v období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 na úhradu nákladů 

spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný 

systém a krizové řízení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření Dohody o spolupráci při využívání informačních 
technologií statutárního města Ostravy provozovaných v rámci Centra 
ICT služeb města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00937/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   
o uzavření Dohody o spolupráci při využívání informačních technologií statutárního města 

Ostravy provozovaných v rámci  Centra ICT služeb města Ostravy s Knihovnou města 

Ostravy, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2,  Ostrava 702 00,                            

IČO: 00097586, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu      

 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory 
aktivních síťových prvků Cisco se spol. ALEF NULA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00938/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb servisní 

podpory aktivních síťových prvků Cisco se spol. ALEF NULA, a.s., se sídlem:                                  

U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, IČO: 61858579 za cenu nejvýše přípustnou                        

967 405,29,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Dokončení procesu digitalizace MMO”, poř.č. 
003/2015 
  
Usnesení číslo: 00939/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 00588/RM1418/11 

k usnesení č. 00695/RM1418/12 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

projektu “Dokončení procesu digitalizace MMO”, jehož předmětem je dodávka technologií 

sloužících k digitalizaci příchozích dokumentů zpracovaných spisovou službou a rozšíření 

datových úložišť pro ukládání digitalizovaných elektronických obrazů dokumentů, s 

uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

VKUS-BUSTAN s.r.o. 

se sídlem: Svazarmovská 308, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 26841410 

za cenu nejvýše přípustnou 4.390.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene-služebností” v 
souvislosti se stavbou “Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, 
Hrabová” a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00940/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi povinným:  

Povodí Odry, státní podnik  

se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 
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a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1304/1 v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem: Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829  

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 3635/7 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklostezky 

- úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi vlastníkem: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem: Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo 707 02 

IČO: 45193258  

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 48/29 v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757  

a 
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oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 1211/2 a parc.č. 5670 v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021  

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5980/1 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se 

stavbou “Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace - OS1A” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021  

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 2596/1, parc.č. 2602/3, 

parc.č. 2602/5 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Doplnění VO u dolu Heřmanice, točna BUS ul. Orlovská, Ostrava, Mob Slezská Ostrava” 

mezi povinným: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO: 00002739   
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a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 458/3 a parc.č. 

458/47 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodu 1) - 7)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení-
elektrické polarizované drenáže v souvislosti s realizací stavby ORG 
3033 Terminál Hranečník v Ostravě. 
  
Usnesení číslo: 00941/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 161785 - elektrická polarizovaná drenáž v rámci stavby ORG  3033 Terminál 

Hranečník se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, PSČ 401 17, Ústí nad 

Labem, IČ: 27295567 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové ochrany - ul. U Hrůbků”, poř. 
č. 40/2015 
  
Usnesení číslo: 00942/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Zvýšení 

protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků”  v k.ú. Svinov, k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 43/46  

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

předpisů, a to v rozsahu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. U Potoka 2”, poř. č. 28/2015 
  
Usnesení číslo: 00943/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. U Potoka 2” v  k.ú. Bartovice, obec Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 348.977,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Šenovská”, poř. č. 53/2015 
  
Usnesení číslo: 00944/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Šenovská” dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v rozsahu předloženého návrhu 

  

 
RM_M 4 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr SDD “Kutací jáma č. 29” a 
“Kutací jáma č. 16” pro stavbu “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” v 
k.ú. Hrušov 
  

(zn.předkl.) 
89 
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Usnesení číslo: 00945/RM1418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 176/03 v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla “Kutací jáma 29”  ze dne 5.12.2003 vydaným pod 

zn. Správ/ÚSŘ/4963/02/Chu a územním rozhodnutím č. 64/03 v bezpečnostním pásmu starého 

důlního díla “Kutací jáma č. 16” ze dne 3.6.2003 vydaným pod zn. Správ./ÚSŘ/4959/02/Pa pro 

stavbu “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Projednání posunutí termínu ukončení projektu Integrovaný plán 
mobility Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00946/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 2287/ZM1014/30 

k usnesení č. 2378/ZM1014/31 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města schválit posunutí termínu ukončení projektu Integrovaný plán mobility 

Ostrava, reg. č. CZ.1.10/3.1.00/09.01418 na 30. 9. 2015 

 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k projednání bod 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 29.04.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
3) ukládá 

   

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí posunutí termínu dle bodu 1) tohoto usnesení, 

zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu předložit poskytovateli dotace Regionální radě regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko posunutí ukončení termínu projektu Integrovaný plán mobility Ostrava, reg. 

č. CZ.1.10/1.3.00/09.01418 na 30. 9. 2015 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce faksimile archiválie se 
Společností MARIE, z. s., pro výstavu. 
  
Usnesení číslo: 00947/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka faksimile 

archiválie –pergamenové listiny –, se Společností Marie, z. s., se sídlem Mojmírovců 805/41, 

709 00 Ostrava, na dobu určitou od účinnosti smlouvy do 21. 9. 2015 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy k novostavbě 
pasivního rodinného domu na pozemcích parc.č. 3461/136 a 3461/137 v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava, jako vlastníka sousedního pozemku parc.č. 
3461/25 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00948/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3461/25 – 

ostatní plocha, zeleň v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 

k novostavbě pasivního  rodinného domu na pozemcích parc.č. 3461/136 – ostatní plocha, 

zeleň a parc.č.3461/137 – ostatní plocha, zeleň, oba v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro investora 

stavby: pana Ing. Jxxxx Kxxxxa paní Ing. Oxxxx Kxxxxxx, oba bytem xx. xxxxx xxxx/x, xxx 

xx xxxxxx 

  

2) zmocňuje 

   

vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.04.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky “Oprava svodidel - Cyklostezka Hornické 
muzeum-Koblovský most”, poř. č. 42/2015 
  
Usnesení číslo: 00949/RM1418/16 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na dodání a montáž spojovacích 

prvků svodidel v úseku kolem cyklostezky Hornické muzeum – Koblovský most dle přílohy č. 

1 předloženého návrhu se společností: 

Ostravské komunikace, a.s. 

Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 425.599,- Kč bez DPH 

  

 
  
 
 


