
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 1/68  

Usnesení 
37. schůze rady města 
konané dne 03.11.2015 

čís. 02493/RM1418/37-02553/RM1418/37 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Lumír Palyza 
1. náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
 
 
 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 2/68  

  
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.11.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02493/RM1418/37 RM_M 0 Schválení programu 37. schůze rady města dne 

03.11.2015 

28 

02494/RM1418/37 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

02495/RM1418/37 RM_M 45 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Polska (Varšava) a Velké Británie 

(Londýn) ve dnech 19.-25.9.2015 

42 

02496/RM1418/37 RM_M 39 Revokace bodu 3) usnesení č. 02362/RM1418/35 

ze dne 13.10.2015 

50 

02497/RM1418/37 RM_M 50 Změna smlouvy o poskytnutí dotace - projekt 

Přírodovědné učebny 

50 

02498/RM1418/37 RM_M 51 Změna smlouvy o poskytnutí dotace - projekt 

Učebny fyziky a chemie 

50 

02499/RM1418/37 RM_M 42 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč nadačnímu fondu REGI Base I. se 

sídlem v Praze, Konviktská 291/24, 110 00 Praha 

1, v rámci benefiční akce Koncert pro hrdiny dne 

8. 11. 2015 v multifunkční hale Gong 

01 

02500/RM1418/37 RM_M 43 Návrh na schválení mediálního partnerství mezi 

statutárním městem Ostrava a společností 

SeePOINT družstvo pro reklamní kampaň k 

útulku pro psy 

01 

02501/RM1418/37 RM_M 44 Návrh odpovědi občanovi Mgr. M. Ch. na jeho 

žádost o vytvoření statusu pietních míst v Ostravě 

01 

02502/RM1418/37 RM_M 52 Návrh na změnu termínu zasedání zastupitelstva 

města z 16.3.2016 na 23.3.2016, návrh na 

schválení termínů schůzí rady města na rok 2016 

28 

02503/RM1418/37 RM_M 40 Úprava závazného ukazatele 07 

02504/RM1418/37 RM_M 41 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02505/RM1418/37 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností 

od 1.11.2015 

38 

02506/RM1418/37 RM_M 38 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “MAP ORP Ostrava” 

38 

02507/RM1418/37 RM_M 53 Úhrada DPH, penále a úroku a prodloužení doby a 

předmětu podnájmu zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

02508/RM1418/37 RM_MZP 3 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti kultury 
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02509/RM1418/37 RM_M 16 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

organizacím Hokejový klub RT TORAX 

PORUBA, o.s. a Hokejový klub RT TORAX 

PORUBA 2011, o.s. 

60 

02510/RM1418/37 RM_M 25 Žádost městského obvodu Vítkovice o poskytnutí 

transferu na pokrytí nákladů spojených s 

projektem Integrovaného plánu rozvoje města 

„Budoucnost Vítkovic“ na oblast bytových domů 

87 

02511/RM1418/37 RM_M 14 Návrh se záborem části pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Mariánské Hory 

a Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na záměr 

města nepronajmout část pozemku v k. ú. 

Kunčičky, obec Ostrava 

08 

02512/RM1418/37 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

02513/RM1418/37 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření dohody o zrušení smlouvy o 

zřízení věcného břemene, uzavření smluv o zřízení 

věcného břemene pro: PODA a.s., OVANET a.s. 

08 

02514/RM1418/37 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

návrh na uzavření nájemních smluv se spol. 

Ostravské komunikace, a. s. a fyzickými osobami, 

návrh na uzavření nájemní smlouvy se spol. LXM 

Group a. s. 

08 

02515/RM1418/37 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v 

k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO. 

08 

02516/RM1418/37 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a k.ú. Koblov, obec Ostrava 

08 

02517/RM1418/37 RM_M 22 Návrh koupit pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava od fyzických osob, návrh na svěření 

pozemku městskému obvodu Poruba 

08 

02518/RM1418/37 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy 

o právu provést stavbu části pozemku v k.ú. 

Hrušov, obec Ostrava s ČR - DIAMO, státní 

podnik. 

08 

02519/RM1418/37 RM_M 24 Návrh na svěření nemovitostí městskému Slezská 

Ostrava, Návrh na nesvěření nemovitosti 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 4/68  

02520/RM1418/37 RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do 

budovy v areálu Vědecko-technologického parku 

Ostrava 

08 

02521/RM1418/37 RM_M 30 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a 

návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání (k.ú. Moravská Ostrava) a 

návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do 

budovy v areálu Vědecko-technologického parku 

Ostrava a návrh na záměr města pronajmout 

pozemek parc. č. 101/56 a parc. č. 101/55 v k.ú. 

Dubina u Ostravy 

08 

02522/RM1418/37 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, 

souhlas s přeložením veřejného osvětlení, 

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, pro společnost Euro 

Mall City s.r.o. 

08 

02523/RM1418/37 RM_M 32 Návrh na prodej pozemků pod komunikací ul. 

Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

02524/RM1418/37 RM_M 54 Návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností Mobis Automotive System Czech 

s.r.o. 

08 

02525/RM1418/37 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti sociální péče, školství a zdravotnictví 

31 

02526/RM1418/37 RM_M 34 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady Moravskoslezsko pro projekt 

„Pořízení vozidel pro sociální účely“ příspěvkové 

organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava 

41 

02527/RM1418/37 RM_M 5 Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací 

listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

41 

02528/RM1418/37 RM_M 33 Schválení přípravy projektů Systém podpory 

rovného přístupu ke vzdělání v Ostravě, Prevence 

ohrožení rodiny a Asistent prevence kriminality v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání a Operačního programu Zaměstnanost 

86 

02529/RM1418/37 RM_M 35 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o 

poskytnutí víceletých neinvestičních účelových 

dotací v oblasti sociální péče 

86 

02530/RM1418/37 RM_M 36 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací v oblastech sociální péče a zdravotnictví z 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

02531/RM1418/37 RM_M 46 Informace o získání 1. místa za kampaň města 

“Školní jídelny zdravě a chutně” a finanční 

transfer městskému obvodu Poruba ve výši             

38 tis. Kč na úhradu nákladů za nutriční terapeuty 

31 
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02532/RM1418/37 RM_M 8 Návrhy komise životního prostředí k činnosti 

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

a udržitelnosti projektů výsadeb zeleně 

financovaných z externích zdrojů 

80 

02533/RM1418/37 RM_M 1 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy městským 

obvodům Plesná a Nová Ves 

80 

02534/RM1418/37 RM_M 4 Zrušení bodu 4) usnesení č. 01254/RM1418/21 ze 

dne 12. 05. 2015 

80 

02535/RM1418/37 RM_M 6 Neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního 

prostředí města Ostravy Mysliveckému spolku 

Václavovice u Frýdku-Místku, z.s. 

80 

02536/RM1418/37 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

80 

02537/RM1418/37 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

umístění a provozování kontejnerů, ev. č. 

1474/2013/OŽP, uzavřené dne 14. 6.2013 

80 

02538/RM1418/37 RM_M 7 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace 

80 

02539/RM1418/37 RM_M 11 Návrh na venčení psů z útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích prostřednictvím třetích osob 

80 

02540/RM1418/37 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o 

poskytování služeb technické podpory provozu a 

rozvoje informačního systému e-spis se 

společnostmi ICZ a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

02541/RM1418/37 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb 

outsourcingu informačních technologií Základní 

škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, 

Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci 

společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

02542/RM1418/37 RM_VZ 1 Nákup výpočetní techniky - 80ks PC 83 

02543/RM1418/37 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Nákup plotteru a scanneru”, 

poř. č. 182/2015 

83 

02544/RM1418/37 RM_M 37 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů 

dotčeným obvodům za součinnost poskytnutou v 

rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů 

“Izolační zeleň města Ostrava” 

38 

02545/RM1418/37 RM_M 28 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1462/2015/OI/ZFUN 

05 

02546/RM1418/37 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - 

Dosazovací nádrže 1-10”, poř. č. 159/2015 

05 

02547/RM1418/37 RM_M 26 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 

“Kutací jáma č. 15” pro akci “AREÁL 

DEKTRADE a.s., Ke Kamenině 89/12,711 00 

OSTRAVA” - Zpevněné plochy 

89 
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02548/RM1418/37 RM_M 48 Předchozí souhlas rady města k pronájmu, k 

prodeji nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a k nabytí nemovitostí 

89 

02549/RM1418/37 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného 

majetku 

84 

02550/RM1418/37 RM_M 10 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 

na podatelně ODSČ 

84 

02551/RM1418/37 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 

oplocení na pozemku parc.č. 441/1 – orná půda v 

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jako 

vlastníka sousední nemovitosti. 

84 

02552/RM1418/37 RM_M 49 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

srpen 2015 

28 

02553/RM1418/37 RM_M 47 Žádost o uveřejnění odpovědi 28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 15 Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová 

a prezentační 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 37. schůze rady města dne 03.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02493/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 37. schůze rady města dne 03.11.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO             
Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02494/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
45 

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

společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČO: 62300920, 

jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr úplatně převést 252 ks akcií společnosti Frýdecká skládka, a.s. z vlastnictví OZO 

Ostrava s.r.o. na statutární město Frýdek - Místek 

  

 
RM_M 45 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Polska (Varšava) a Velké 
Británie (Londýn) ve dnech 19.-25.9.2015 
  
Usnesení číslo: 02495/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01932/RM1418/29 

  

Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Polska (Varšava)  a Velké Británie (Londýn)   ve dnech  19.-25.9.2015  
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RM_M 39 
Revokace bodu 3) usnesení č. 02362/RM1418/35 ze dne 13.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02496/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02362/RM1418/35 

  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
bod 3) usnesení č. 02362/RM1418/35 ze dne 13.10.2015, kterým bylo schváleno v případě 

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

výši 4 650 tis. Kč, z toho: 

-  v roce 2016 na zajištění předfinancování celkem 3 570 tis. Kč včetně DPH, přičemž je v této 

částce obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 1 079 tis. Kč včetně DPH dle 

přílohy  č. 1 předloženého materiálu 

 

  

2) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě-Porubě financování 

projektu v celkové výši 3 867 tis. Kč, z toho: 

-  v  roce 2016 na zajištění předfinancování celkem 2 949 tis. Kč včetně DPH, přičemž je v této 

   částce obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 917 tis. Kč včetně DPH dle 

přílohy č. 1  předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu Podzemní kontejnery na odpad v 

Ostravě-Porubě v rámci specifikace nároků na upravený rozpočet 2016 statutárního města 

Ostrava dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.06.2016 

 starosta městského obvodu Poruba 
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RM_M 50 
Změna smlouvy o poskytnutí dotace - projekt Přírodovědné učebny 
  
Usnesení číslo: 02497/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0141/ZM1418/3 

k usnesení č. 00359/RM1418/8 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČ: 75082676 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava – 

Jih na financování projektu „Přírodovědné učebny“ realizovaném v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

   

městský obvod Ostrava  - Jih 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 51 
Změna smlouvy o poskytnutí dotace - projekt Učebny fyziky a chemie 
  
Usnesení číslo: 02498/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0264/ZM1418/5 

k usnesení č. 00622/RM1418/12 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČ: 75082676 a statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava – 

Jih na financování projektu „Učebny fyziky a chemie“ realizovaném v rámci Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) žádá 

   

městský obvod Ostrava  - Jih 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 42 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč nadačnímu 
fondu REGI Base I. se sídlem v Praze, Konviktská 291/24, 110 00               
Praha 1, v rámci benefiční akce Koncert pro hrdiny dne 8. 11. 2015 v 
multifunkční hale Gong 
  
Usnesení číslo: 02499/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí  finančního  daru  ve výši 20 000,- Kč  nadačnímu fondu REGI Base I. v rámci 

benefiční akce Koncert pro hrdiny dne 8. 11. 2015 v multifunkční hale Gong, a o uzavření 

darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 20 tis.Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční transfery 

na   § 3319, pol. 5229, ORJ 221 o 20 tis.Kč 

  

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 11/68  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na schválení mediálního partnerství mezi statutárním městem 
Ostrava a společností SeePOINT družstvo pro reklamní kampaň k 
útulku pro psy 
  
Usnesení číslo: 02500/RM1418/37 

(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 společností SeePOINT družstvo, Ptáčník 714, 739 45  

Fryčovice, IČO: 27843122, v rámci reklamní kampaně k útulku pro psy 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o mediální spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností SeePOINT družstvo,     

Ptáčník 714, 739 45  Fryčovice, IČO: 27843122, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru kancelář primátora zabezpečil všechny 

kroky související s mediálním partnerstvím mezi statutárním městem Ostrava a společností 

SeePOINT družstvo dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 17.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 44 
Návrh odpovědi občanovi Mgr. M. Ch. na jeho žádost o vytvoření 
statusu pietních míst v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02501/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost pana Mgr. Mxxxxxx Chxxxxx, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx  xxxxxx-xxx,  přijatou 

dne 7. 9. 2015 o vytvoření statusu pietních míst v Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s vyřízením žádosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení a s textem odpovědi primátora dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

odeslat dopis dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 52 
Návrh na změnu termínu zasedání zastupitelstva města z 16.3.2016 na 
23.3.2016, návrh na schválení termínů schůzí rady města na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02502/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu termínu zasedání zastupitelstva města z 16.3.2016 na 23.3.2016 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
termíny konání schůzí rady města na rok 2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

 
RM_M 40 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02503/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03082/15 

  

Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34070 o 70 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4234 o 70 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 262 tis.Kč 

                                                             o 4 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 46 tis.Kč 

                                                             o 1 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 43, ÚZ 33513233 o 262 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 46 tis.Kč 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 37, ÚZ 33513233 o 4 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 1 tis.Kč 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské o 70 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 308 tis.Kč 

Domov Čujkovova o 5 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02504/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o změně použití části investiční dotace ve výši 3 000 tis.Kč, která  byla schválena 

městskému obvodu Poruba na akci “Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411”, a to na 

akci “Rekonstrukce bytových domů č.p. 428-431 na ul. Skautské 

 

b) o poskytnutí investiční dotace městskému obvodu Pustkovec ve výši 840 tis.Kč na 

zpracování projektové dokumentace k akci “Nová hasičská zbrojnice” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, org. 6318000000, ÚZ 33513233 o 72 tis.Kč 

                                                                             ÚZ 33113233 o 13 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 6024000000 o 3 178 tis.Kč (B.2.) 

                                                              org. 8150000000 o 1 048 tis.Kč (B.6.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 6319000000 o 3 046 tis.Kč (B.1.) 

                                                              org. 5040000000 o 1 377 tis.Kč (B.5.) 

                                                              org. 5041000000 o 3 201 tis.Kč (B.5.) 

                                                              org. 5042000000 o 1 125 tis.Kč (B.5.) 

                                                              org. 8175000000 o 1 407 tis.Kč (B.8.) 

                                       ÚZ 30122863, org. 8141000000 o 18 695 tis.Kč (B.9.) 

                                       ÚZ 30522863, org. 8141000000 o 105 934 tis.Kč (B.9.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 6319000000 o 180 tis.Kč (B.1.) 

                                                              org. 5040000000 o 81 tis.Kč (B.5.) 

                                                              org. 5041000000 o 189 tis.Kč (B.5.) 

                                                              org. 5042000000 o 66 tis.Kč (B.5.) 

                                                              org. 8175000000 o 83 tis.Kč (B.8.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 6024000000 o 3 815 tis.Kč (B.2.) 

                                                              org. 3062000000 o 10 174 tis.Kč (B.3.) 

                                                              org. 3052000000 o 6 078 tis.Kč (B.4.) 

                                                              org. 8150000000 o 56 472 tis.Kč (B.6.) 

                                                              org. 3063000000 o 2 920 tis.Kč (B.7.)  

                                       ÚZ 38188501, org. 3052000000 o 499 tis.Kč (B.4.) 

   

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 3111, org. 6318000000, ÚZ 33513233, pol. 5011 o 107 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5031 o 27 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 10 tis.Kč  

                                                                         ÚZ 33113233, pol. 5011 o 19 tis.Kč   

                                                                                                 pol. 5031 o 5 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5032 o 2 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5169 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 80 tis.Kč  

(C.3.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5154, org. 4271 o 14 tis.Kč 
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                               § 3412, pol. 5152 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5154, ÚZ 3412 o 100 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 720 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 360 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2221, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3167 o 300 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3193 o 115 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3120 o 12 800 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7086 o 1 300 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7086 o 3 000 tis.Kč  

               ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7320 o 212 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 609 o 840 tis.Kč (C.6.) 

        

z v y š u j e 

financování 

(A.1.) na pol. 8115, org. 6318000000, ÚZ 33513233 o 72 tis.Kč 

                                                             ÚZ 33113233 o 13 tis.Kč 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 3 083 tis.Kč (B.1.) 

                                                                  o 4 886 tis.Kč (B.2.) 

                                                                  o 10 174 tis.Kč (B.3.) 

                                                                  o 5 901 tis.Kč (B.5.) 

                                                                  o 57 520 tis.Kč (B.6.) 

                                                                  o 2 920 tis.Kč (B.7.) 

                                                                  o 1 490 tis.Kč (B.8.) 

                                                                  o 123 384 tis.Kč (B.9.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 143 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 2 107 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 6 577 tis.Kč (B.4.) 

                                                  o 138 tis.Kč (B.5.) 

                                                  o 1 245 tis.Kč (B.9.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5134 o 80 tis.Kč 

                                            pol. 5136 o 10 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 50 tis.Kč   

(C.3.) na ORJ 136, § 4339, pol. 5151 o 44 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 66 tis.Kč 

                                            pol. 5155 o 22 tis.Kč 

                               § 5519, pol. 5137 o 20 tis.Kč  

                                            pol. 5139 o 30 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5156 o 12 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 1 080 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3134, ÚZ 38588505 o 255 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 38108224 o 45 tis.Kč  

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 3127 o 115 tis.Kč      

                               § 2221, pol. 6121, org. 3033 o 12 800 tis.Kč                                           

                               § 2321, pol. 6121, org. 7320 o 212 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7081 o 1 300 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7233 o 500 tis.Kč 

                                                             org. 7319 o 2 000 tis.Kč 

                                                             org. 7320 o 500 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 605 o 840 tis.Kč (C.6.) 

Městský obvod Poruba (C.5. a C.6.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 840 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6891 - rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 840 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 1660 - rekonstrukce BD č.p. 428-431 na ul. Skautské 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 000 tis.Kč 

Městský obvod Pustkovec (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 609 o 840 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8758 - nová hasičská zbrojnice - PD 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 840 tis.Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace s účinností od 1.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02505/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01589/RM1418/26 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace,                 

IČO: 71294155 s účinností od 1. 11. 2015 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “MAP ORP 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 02506/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci na projekt “MAP ORP Ostrava” v rámci výzvy č. 

02_15_005 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy 3 Rovný přístup 

ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání dle důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

   

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

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

v souladu s podmínkami výzvy č. 02_15_005 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, Prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.11.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) souhlasí 

  
se zapojením Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, do projektu “MAP ORP 

Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Úhrada DPH, penále a úroku a prodloužení doby a předmětu podnájmu 
zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 02507/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podání Žádosti o prominutí příslušenství daně na rok 2015 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy 

s uhrazením penále vyměřeného na základě platebních výměrů ze dne 15. 9. 2015 ve výši 

stanovené správcem daně po posouzení žádosti o prominutí podané zájmovým sdružením 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, nejvýše však v souhrnné výši jednotlivých penále 

uvedených na jednotlivých platebních výměrech ze dne 15. 9. 2015 v hodnotě                     

6.502.894,00 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) projednala 

  
právní rozbor firmy Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. dle přílohy č.3 

předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy 

s uzavřením Dodatku č. 3 k Podnájemní smlouvě (příloha č. 4) ze dne 18. 7. 2013, uzavřené 

mezi zájmovým sdružením právnických osob TROJHALÍ KAROLINA a zájmovým sdružením 

právnických osob Dolní oblast VÍTKOVICE, týkající se galerijních prostor a depozitáře 

určených pro vykonávání galerijní činnosti Galerie města Ostravy, dle přílohy č. 5 přeloženého 
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materiálu, kterým se prodlužuje doba podnájmu do 31.12.2016 a rozšiřuje se předmět nájmu o 

prostor recepce o výměře 151 m2. 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 02508/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

kultury s účinností od 01.11.2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy organizacím Hokejový klub RT TORAX 
PORUBA, o.s. a Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s. 
  
Usnesení číslo: 02509/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizacím: 

a) Hokejový klub RT TORAX PORUBA, o.s., se sídlem Čkalovova 20, Zimní stadion, 708 00 

Ostrava – Poruba, IČO: 70313288 ve výši 1 200 tis. Kč na realizaci projektu 

,,Mládežnický hokejový turnaj ročníků 2003 a 2004 - HOCKEY TOUR“ 

b) Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, o.s., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava – Poruba, IČO: 22889833 ve výši 400 tis. Kč na realizaci projektu ,,Mezinárodní 

turnaj ledního hokeje hráčů do 23 let“ 

a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedenými subjekty dle 

důvodové 

zprávy a přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161                              o 9 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5139, ÚZ 7112, ORJ 161          o 346 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161                          o 221 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161                            o 30 tis. Kč 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161                               o 5 tis.Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 2003, ORJ 161          o 320 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 

na pol. 4152, ORJ 120                                       o 135 tis. Kč 

zvyšují nedaňové příjmy 

na § 3421, pol. 2229, ORJ 161                             o 3  tis. Kč 

na § 3419, pol. 2112, ORJ 161                            o 35 tis. Kč 

na § 3419, pol. 2229, ORJ 161                            o 28 tis. Kč 

na § 3419, pol. 2211, ORJ 161                            o 61 tis. Kč 

na § 3419, pol. 2212, ORJ 161                          o 407 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                       o 1 600 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

města  

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 25 
Žádost městského obvodu Vítkovice o poskytnutí transferu na pokrytí 
nákladů spojených s projektem Integrovaného plánu rozvoje města 
„Budoucnost Vítkovic“ na oblast bytových domů 
  
Usnesení číslo: 02510/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí transferu z rozpočtu na rok 2016 statutárního města Ostravy městskému obvodu 

Vítkovice ve výši 191 760 Kč za účelem pokrytí nákladů spojených s projektem Integrovaného 

plánu rozvoje města „Budoucnost Vítkovic“ na oblast bytových domů. 

  

 
RM_M 14 
Návrh se záborem části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Mariánské Hory a Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na záměr města 
nepronajmout část pozemku v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02511/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záborem části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 

PSČ 11 00, IČO 281 83 011 

pro instalaci vánoční výzdoby 

v období od vydání souhlasu do 31.1.2016 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 2 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2275/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 1,69 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, dle zákresu ve snímcích, které jsou 

přílohou č. 3/1 a 3/2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1779 - ostatní plocha, silnice o výměře                   

12,75 m2 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je                                          

přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02512/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení NN na pozemku: 

p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přívoz, 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 Podkovářská, přeložka V-PODLAHY” 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 24/68  

 

 

 

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování nadzemního vedení NN k části pozemku: 

p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření dohody o zrušení 
smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene pro: PODA a.s., OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 02513/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc.č. 71/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 71/112 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 73/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

parc.č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro investora: 
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PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

v rámci stavby “OMS PODA - Ostrava, rozšíření sítě Dubina, Hrabůvka” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc.č. 71/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 71/112 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 73/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 106/45 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

p. p. č. 371/1 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 411/2 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

parc.č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 25816179 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

pozemkům: 

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 5170-101/2015 ze dne 

22.7.2015, za jednorázovou náhradu ve výši 151.008,- Kč včetně 21 % DPH 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ev.č. 1176/2015/MJ ze dne 

30.3.2015 s oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům: 

parc. č. 1294/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s.  

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 5152-5/2015 ze dne 

18.6.2015, za jednorázovou náhradu ve výši 22.627,- Kč včetně 21 % DPH 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv se spol. Ostravské 
komunikace, a. s. a fyzickými osobami, návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se spol. LXM Group a. s. 
  
Usnesení číslo: 02514/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizačního výtlačného potrubí do části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 96/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 253 96 544, 

v rámci stavby “SO 03 – Rekonstrukce stávajícího výtlačného potrubí z čerpací stanice” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby kanalizačního výtlačného potrubí k části pozemku: 

p. p. č. 96/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 253 96 544, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 96/5 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to k části A o výměře 4,4 m2 a k části B o výměře 6,6 m2 v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava 

se společností 

Ostravské komunikace, a. s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 253 96 544 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizačního výtlačného potrubí v rámci stavby “SO 

03 - Rekonstrukce stávajícího výtlačného potrubí z čerpací stanice” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 990,- Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním plynovodní přípojky včetně skříně HUP a vodovodní přípojky včetně vodoměrné 

šachty do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda, 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro investory: 

Manželé 

Mxxxx Šxxx, rok narození xxxx 

Pxxxxxx Šxxxxxx, rok narození xxxx 

oba bydlištěm xxxxxxx xxxxx xxxx/x, xxxxxx, xxx xx xxxxxx 

v rámci stavby “Rodinný dům v Hrabové, parc. č. 1899/11” 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby plynovodní přípojky včetně skříně HUP a vodovodní přípojky včetně 

vodoměrné šachty k části pozemku: 
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parc. č. 1899/42 - orná půda, 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

Mxxxxx Šxxxx, rok narození xxxx 

Pxxxxxx Šxxxxxx, rok narození xxxx 

oba bydlištěm xxxxxxxx xxxxx xxxx/x, xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1899/42 - orná půda 

o výměře 18 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s manželi 

Mxxxxxxx Šxxxxxx, rok nar. xxxx 

Pxxxxx Šxxxxxx, rok nar. xxxx 

oba bydliště xxxxxxx xxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - plynovodní přípojky včetně skříně HUP a vodovodní 

přípojky včetně vodoměrné šachty v rámci stavby “Rodinný dům v Hrabové, parc. č. 1899/11” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.620,- Kč ročně 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2965/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 653 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

se společností 

LXM Group a. s. 

se sídlem Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČO 258 49 832 

za účelem úpravy inženýrských sítí: veřejné osvětlení OKAS, T - Mobile, PODA, RWE v 

rámci stavby “Bytová výstavba Ostrava Poruba - I. etapa” 
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za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4.669,- Kč za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; 
Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od 
FO 
  
Usnesení číslo: 02515/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 2953/9 

- část pozemku parc. č. 2953/16 o výměře 25 m2, dále označenou jako pozemek parc. č. 

2953/16 dle zaměření geometrickým plánem č. 2873-153/2015 ze dne 21.7.2015 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout nekoupit spoluvlastnické podíly k níže uvedeným pozemkům 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1964/2 za kupní cenu ve výši 73 915,- Kč 

- pozemek parc. č. 1975/1 za kupní cenu ve výši 41 630,- Kč 

- pozemek parc. č. 1975/2 za kupní cenu ve výši 121 068,- Kč 

- pozemek parc. č. 1975/3 za kupní cenu ve výši 37 807,- Kč 

tedy za celkovou kupní cenu  274.420,- Kč 

 

- od manželů Axxxx Šxxxxxxx, rok narození xxxx, a Jxxx Šxxxxx, rok narození xxxx, oba 

bydlištěm xxxxx xxxxxx xxx/x, xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx, PSČ xxx xx, spoluvlastnický podíl 

1/2 ke každému z výše uvedených pozemků (ve společném jmění manželů) 

- od  Axxx Šxxxxxx, rok narození xxxx, bydlištěm xxxxxx xxxxxxx xxx/x, xxxxx,                        

PSČ xxx xx, spoluvlastnický podíl 1/2 ke každému z výše uvedených pozemků 
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3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a 
k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02516/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03252/15 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 4335/1, o výměře 

704 m2, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava - 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1703, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž 

- pozemek parc.č. 1704/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 
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- část pozemku parc.č. 1874/3, o výměře 41 m2 - díl a) 

- část pozemku parc.č. 1988/1, o výměře 8 m2 - díl b) 

odděleny dle geometrického plánu č. 1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 a tyto části nově označeny 

jako pozemek parc.č. 1874/38 

- část pozemku parc.č. 1874/3, o výměře 83 m2 - díl c) 

- část pozemku parc.č. 1988/1, o výměře 9 m2 - díl d) 

odděleny dle geometrického plánu č. 1114-20/2015 ze dne 6.2.2015 a tyto části nově označeny 

jako pozemek parc.č. 1874/39 

vše dle přílohy č. 3/2 předloženého materiálu 

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

  

4) ukládá 

   

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava od fyzických 
osob, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 02517/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 3776/43 v k. 

ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to: 

od Ing. Lxxxxxx Pxxxxxxx, datum narození xx.x.xxxx, bydliště xxx. xxxxx xxxxxy xxx/xxx, 

xxxxxx - xxxxxxxx, PSČ xxx xx, spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu 223 315,- Kč 

a 

od Pxxx Sxxxxx, datum narození xx.xx.xxxx, bydliště xxx. xxxxxx xxxxxxx xx/xxxx, xxxxxxx 
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- xxxxxxx, PSČ xxx xx, spoluvlastnický podíl 1/2 za kupní cenu 223 315,- Kč 

tedy za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 446 630,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit 

pozemek  parc. č.  3776/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že jej 

statutární město Ostrava nabyde do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit 

pozemek  parc. č.  3776/43 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že jej 

statutární město Ostrava nabyde do svého vlastnictví 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit níže uvedené pozemky v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3655/74  za kupní cenu ve výši 23 380,- Kč 

- pozemek parc. č. 3658/17 za kupní cenu ve výši   4 680,- Kč 

tedy za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 28 060,- Kč 

 

od Lxxxx Kxxx, datum narození xx.xx.xxxx, bydliště xxxxxxx xxxx/xx, xxxxxx - xxxxx, PSČ 

xxx xx 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o právu provést 
stavbu části pozemku v k.ú. Hrušov, obec Ostrava s ČR - DIAMO, státní 
podnik. 
  
Usnesení číslo: 02518/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce a smlouvu o právu provést stavbu k části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to parc.č. 553/4, ost. plocha - ost. 

komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Hrušov. obec Ostrava (ul. K Šachtě) 

s 

ČR - DIAMO, státní podnik 

Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO: 00002739 

DIČ: CZ00002739 

týká se: 

DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod ODRA 

Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86 

bezúplatně, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2016, za účelem 

provedení přeložky veřejného vodovodu v majetku města v rámci realizace stavby “Lokalita 

Ostrava - rekonstrukce rozvodu vody v areálu Hrušov, k.ú. Hrušov”, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Návrh na svěření nemovitostí městskému Slezská Ostrava, Návrh na 
nesvěření nemovitosti městskému obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02519/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 18/4 - trvalý travní porost v pořizovací ceně 1 446,-Kč 

pozemek parc. č. 26/4 - orná půda v pořizovací ceně  1 100,-Kč 

v k.ú. Antošovice, obec Ostrava 

pozemek parc. č. 4165/1 - trvalý travní porost v pořizovací ceně  3 777,-Kč 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

pozemek p.p.č. 17 - zahrada v pořizovací ceně 49 920,-Kč 

pozemek p.č.st. 562 - zastavěná plocha a nádvoří v pořizovací ceně 140 000,-Kč 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl.  9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek p.p.č. 92 - orná půda v pořizovací ceně 160 000,-Kč 
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v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v areálu 
Vědecko-technologického parku Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02520/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Ústav vývoje a klinických aplikací, z. ú. 

do budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

umístěná na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
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RM_M 30 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření 
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (k.ú. Moravská 
Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v 
areálu Vědecko-technologického parku Ostrava a návrh na záměr města 
pronajmout pozemek parc. č. 101/56 a parc. č. 101/55 v k.ú. Dubina u 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02521/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Smlouvou o nájmu 

nebytových prostor” ev. č. 03366/1999/MJ ze dne 12. 8. 1999, ve znění dodatků č. 1 - 3, se 

společností  

Moravel a.s. 

se sídlem: Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 78371, IČO: 451 92 511, 

jejímž předmětem je pronájem  části pozemku parc. č. 947/7, zast. plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1374, stavba obč. vybavenosti, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání se 

společností 

Moravel a.s. 

se sídlem: Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ 78371, IČO: 451 92 511, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 947/7, zast. plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1374, stavba obč. vybavenosti, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

to prostory sloužící podnikání v 1. NP: 

prodejna           o výměře 66,75 m2 

sklad                o výměře 13,00  m2 

kancelář a WC o výměře   8,00  m2 

část schodiště  o výměře   7,00 m2 

dle přílohy č. 1 smlouvy, 

za účelem provozování maloobchodní prodejny papíru, školních a kancelářských potřeb, na 

dobu neurčitou, za nájemné v celkové výši 113.320 Kč/rok,  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  
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3) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

Edge Engineering s.r.o. 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, zastavěná plocha a nádvoří v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

umístěná na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to 

pozemek parc. č. 101/56, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s čp. 284, garáž, 

včetně součástí a příslušenství, 

pozemek parc. č.101/55, ost. plocha, ost. komunikace, 

s tím, že předmětem nájmu budou uvedené nemovité věci včetně součástí a 

příslušenství, popřípadě i jednotlivě, 

přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více 

uvedených nemovitých věcí, popř. část nemovitých věcí nebo všechny tyto nemovité věci, i jen 

jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr nájmu kterékoliv z těchto 

nemovitých věcí, popř. části nemovitých věcí nebo všech těchto nemovitých věcí kdykoliv 

zrušit. 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, souhlas s 
přeložením veřejného osvětlení, uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, pro společnost Euro Mall City 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02522/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro účely územního rozhodnutí s umístěním stavebních objektů do částí pozemků ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- p. p. č. 907/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 907/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 907/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 907/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. č. st. 561 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 573/1 - orná půda, 
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- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 666/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice, 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 908/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 971/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

- parc. č. 1906/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1906/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1906/23 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 1906/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1906/47 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 1906/51 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1906/57 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 1906/167 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1906/170 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 1906/205 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

pro investora 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 

IČO 278 64 600, 

v rámci stavby “OUTLET ARENA MORAVIA, Ostrava - Přívoz” 

  

2) souhlasí 

  
s přeložením veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostravy, ke kterému dojde v 

rámci realizace stavby “OUTLET ARENA MORAVIA, Ostrava - Přívoz”,  stavební objekt SO 

404 (404a, 404b) - přeložka VO, jejímž investorem je: 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 

IČO 278 64 600, 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 40/68  

za souhlasného stanoviska a dodržení podmínek stanovených provozovatelem, společností 

Ostravské komunikace, a.s., který po dokončení tyto přeložky převezme zpět do provozování 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům a částem pozemků v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava a v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava se společností 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 

IČO 278 64 600 

za účelem vybudování stavebních objektů v rámci stavby outletového centra “OUTLET 

ARENA MORAVIA” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 299.270,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy, do 31.12.2017 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky, teplovodní přípojky a splaškové kanalizace, k 

částem pozemků: 

- p. p. č. 573/1 - orná půda, 

- p. p. č. 971/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 971/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 666/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Euro Mall City s.r.o. 

se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 

IČO 278 64 600, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Návrh na prodej pozemků pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02523/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat: 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 4338 m2 (díl l) 

- část pozemku parc.č. 3154/2 o výměře 2610 m2 (díl k) 

- část pozemku parc.č. 3154/3 o výměře 1458 m2 (díl j) 

- část pozemku parc.č. 3154/4 o výměře 859 m2 (díl i) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/3 o výměře 9265 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/5 o výměře 58 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/12 

- část pozemku parc.č. 696 o výměře 6 m2 nově označeno jako pozeme parc.č. 696/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 33 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/2 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 18 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/3 

- část pozemku parc.č. 697 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 697/4 

- část pozemku parc.č. 701/7 o výměře 384 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 701/9 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 1 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/6 

- část pozemku parc.č. 705/4 o výměře 40 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/7 

- část pozemku parc.č. 705/5 o výměře 115 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 705/8 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 214 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/20 

- část pozemku parc.č. 3014/4 o výměře 32 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3014/22 

- část pozemku parc.č. 3138/1 o výměře 3 m2 (díl g) 

- část pozemku parc.č. 3138/2 o výměře 2 m2 (díl h) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3138/2 o výměře 5 m2 

- pozemek parc.č. 3140/3 o výměře 2 m2 (celý) 

- část pozemku parc.č. 3140/1 o výměře 72 m2 (díl d) 

- část pozemku parc.č. 3140/2 o výměře 20 m2 (díl c) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3140/1 o výměře 92 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/1 o výměře 27 m2 nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/11 

- část pozemku parc.č. 613/2 o výměře 4192 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 613/3 

- část pozemku parc.č. 614 o výměře 133 m2 (díl f) 

- část pozemku parc.č. 615/2 o výměře 56 m2 (díl e) 

- část pozemku parc.č. 657 o výměře 40 m2 (díl g) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 614 o výměře 229 m2 

- část pozemku parc.č. 615/1 o výměře 303 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 615/3 

- část pozemku parc.č. 3154/7 o výměře 634 m2 (díl c) 

- část pozemku parc.č. 3154/9 o výměře 2865 m2 (díl d) 

sloučeno a nově označeno jako pozemek parc.č. 3154/14 o výměře 3499 m2 

- část pozemku parc.č. 3154/10 o výměře 1178 m2 nově označen jako pozemek parc.č. 3154/15 
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vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, dle geometrických plánů, které jsou přílohou č. 3 

předloženého materiálu 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO 70890692 

DIČ CZ70890692 

zastoupenému z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

DIČ CZ00095711 

zastoupenou ředitelem příspěvkové organizace Ing. Tomášem Böhmem, zapsanou v 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988  

za celkovou kupní cenu 8.764.470,-Kč 

a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č.4 předloženého materiálu a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhradit právo prodat pozemky svěřené MěOb Hrabová, na základě výše uvedené 

kupní smlouvy 

  

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 54 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností Mobis Automotive 
System Czech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02524/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, týkající se 

nájmu části pozemku parc. č. 802/2 orná půda, v k.ú. Mošnov, obec Mošnov ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

s Mobis Automotive System Czech s. r. o., se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice,                

IČO 037 58 397, 
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za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu, kterým je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 802/2 orná půda v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov o výměře 60 m2 dle zákresu ve snímku územní informace, který je přílohou č. 2a) a 

2b) předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče, školství a 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 02525/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

sociální péče a školství s účinností od 1.11.2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti 

zdravotnictví s účinností od 1.1.2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko pro projekt „Pořízení vozidel pro sociální účely“ 
příspěvkové organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02526/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02016/RM1418/29 

k usnesení č. 0333/ZM1418/5 

k usnesení č. 01017/RM1418/18 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi právnickou 

osobou Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkovou 

organizací, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov a 

Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, IČO 75082616, se sídlem Na 

Jízdárně 2824/2, Ostrava - Moravská Ostrava, pro projekt “Pořízení vozidel pro sociální 

účely”, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/38.01799, v rámci Regionálního operačního programu NUST II 

Moravskoslezsko 2007-2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami dle čl. II odst. 5 bodu 5.3 smlouvy uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podmínkami dle čl. II odst. 5 bodu 5.3 smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
předfinancování projektu “Pořízení vozidel pro sociální účely”, reg. č. 

CZ.1.10/2.1.00/38.01799, v roce 2015 ve výši 4 486 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 

spolufinancování z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 673 tis. Kč dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí 

a) investičního příspěvku ve výši 673 tis. Kč příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119,             

712 00 Ostrava - Muglinov, na spolufinancování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení za 

podmínek stanovených v důvodové zprávě 

b) návratné finanční výpomoci ve výši 3 813 tis. Kč příspěvkové organizaci Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 

751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, na předfinancování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

za podmínek stanovených v důvodové zprávě 
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5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í  přijaté vratky transferů 

  na § 4357, pol. 2229, ORJ 180                                                                o               4 486 tis. Kč 

- z v y š u j í   investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

  na § 4357, pol. 6351, ORG 43, ORJ 180                                                 o                  673 tis. Kč 

- z v y š u j í investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

  na § 4357, pol. 6451, ORG 43, ORJ 180                                                o              3 813 tis. Kč 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku 

příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava                   

o 673 tis. Kč 

  

7) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k souhlasu a schválení návrh dle bodu 2) a 6) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
8) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: PhDr. Svatopluk Aniol, T: 31.07.2016 

 ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizace 
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RM_M 5 
Návrh na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02527/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
41 

  
k materiálu č. BJ1418 03243/15 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na schválení dodatku č. 3 ke zřizovací listině  ze dne 21.5.2014 právnické osoby 

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

sídlem Hladnovská 751/119, PSČ 712 00, Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, kterým se 

doplňuje předmět činnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 33 
Schválení přípravy projektů Systém podpory rovného přístupu ke 
vzdělání v Ostravě, Prevence ohrožení rodiny a Asistent prevence 
kriminality v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 
Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 02528/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Systém podpory rovného přístupu ke vzdělání ke spolufinancování z 
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Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Prevence ohrožení rodiny ke spolufinancování z Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

  

3) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Asistent prevence kriminality ke spolufinancování z Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti jako nositeli 

projektů zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů dle bodu 1), 2) a 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.01.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých 
neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 02529/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03254/15 

k usnesení č. 0157/ZM1418/3 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních 

účelových dotací v oblasti sociální péče (evid.č. 0352/2015/SVZV, 0353/2015/SVZV) s 

právnickou osobou Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, 

dle přílohy č. 3 a č. 5 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 36 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblastech 
sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02530/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádných účelových dotací žadatelům: 

a)  Diecézní charita ostravsko - opavská, se sídlem Kratochvílova 931/3,  702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 66181127, ve výši 20 tis. Kč na konferenci “VI. Celostátní 

konference zdravotní péče Charity ČR se zahraniční účastí” a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

b) Ekipa, se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava, IČO: 22848614, ve výší 45 tis. Kč na 

zabezpečení projektu “Chráněné bydlení Maják” a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují 

  nedaňové příjmy v ORJ 180 

  § 4357, pol. 2229                                               o                     20 tis. Kč 

- zvyšují 

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 170 

 § 3599, pol. 5223                                              o                       20 tis. Kč 
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- snižují 

  běžné výdaje v ORJ 180 

  § 4351, pol. 5909                                             o                        45 tis. Kč 

- zvyšují 

 běžné výdaje v ORJ 180 

  § 4354, pol. 5222                                             o                        45 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Informace o získání 1. místa za kampaň města “Školní jídelny zdravě a 
chutně” a finanční transfer městskému obvodu Poruba ve výši Kč 38 
tis. na úhradu nákladů za nutriční terapeuty 
  
Usnesení číslo: 02531/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Informaci o získání 1. místa za kampaň města “Školní jídelny zdravě a chutně” uděleného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5169                                                     o   38 tis. Kč 
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- zvyšují 

převody mezi statutárním městem a městským obvodem – výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ORG 505, ÚZ 93                          o   38 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší   převody mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 505                          o   38 tis. Kč 

- zvýší   běžné výdaje 

na § 311x, pol. 51xx, ÚZ 93                                          o   38 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 8 
Návrhy komise životního prostředí k činnosti společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s. r. o. a udržitelnosti projektů výsadeb zeleně 
financovaných z externích zdrojů 
  
Usnesení číslo: 02532/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
doporučení komise životního prostředí zvážit přijetí návrhu strategie společnosti Ostravské 

městské lesy a zeleň, s. r. o. ze dne 26. 08. 2015, zejména z pohledu údržby veřejné zeleně dle 

důvodové zprávy 
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2) projednala 

  
doporučení komise životního prostředí zvážit změnu při zastupování města v honebních 

společenstvech, tj. aby statutární město Ostrava bylo zastupováno zástupcem společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. dle důvodové zprávy 

  

3) projednala 

  
doporučení komise životního prostředí zvážit navýšení objemu finančních prostředků v 

rozpočtu roku 2016 na financování služeb souvisejících s rekreačními funkcemi lesa 

minimálně na úroveň roku 2014 v souvislosti s potřebou zajištění kvalitní péče o městské lesy 

zvláštního určení dle důvodové zprávy 

  

4) projednala 

  
doporučení komise životního prostředí vyžadovat po zodpovědném odboru zajištění lepšího 

monitoringu vysazené zeleně v rámci projektů výsadeb financovaných z externích zdrojů, s 

ohledem na podmínku udržitelnosti stanovenou poskytovatelem dotace, z důvodu letošního 

sucha dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 1 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městským obvodům Plesná a Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 02533/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Plesná ve výši 80 % celkových nákladů, nejvýše však 640.000 Kč na “pořízení traktoru 

k údržbě veřejné zeleně a komunikací” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové 

zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Nová Ves ve výši 80 % celkových nákladů, nejvýše však 712.000 Kč  na 

pořízení ”komunální techniky pro údržbu veřejné zeleně - pořízení traktoru včetně 

příslušenství” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy: 

- zvyšuje financování na ORJ 120 

 pol. 8115, ÚZ 1030 .............................................. o 1.322 tis. Kč 

- snižují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 514 ...................... o 30 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje na ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 614 .................... o 712 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORG 624 .................... o 640 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves: 

- snižují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

 § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 ..................... o 30 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

 § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 614 ................... o 712 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

 § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ....................................... o 30 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

 § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ..................................... o 712 tis. Kč 

 

u městského obvodu Plesná: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

 § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 624 ................... o 640 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

 § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ..................................... o 640 tis. Kč 
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4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Zrušení bodu 4) usnesení č. 01254/RM1418/21 ze dne 12. 05. 2015 
  
Usnesení číslo: 02534/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
bod 4) usnesení č. 01254/RM1418/21 ze dne 12. 05. 2015 

  

 
RM_M 6 
Neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města 
Ostravy Mysliveckému spolku Václavovice u Frýdku-Místku, z. s. 
  
Usnesení číslo: 02535/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03257/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelové dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

139.250 Kč právnické osobě: Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z. s.,                   

IČO: 47654856, se sídlem Ve Forotě 464, 739 34 Václavovice na realizaci projektu 

“KADIBUDKY” pro 21. století ... biologická třístupňová domovní čistírna odpadních vod 

STMH5/10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 
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2) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 
  
Usnesení číslo: 02536/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 4 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 

Ostrava, IČO 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 
 
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování 
kontejnerů, ev. č. 1474/2013/OŽP, uzavřené dne 14. 6.2013 
  
Usnesení číslo: 02537/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů, ev. č. 

1474/2013/OŽP, uzavřené dne 14. 6. 2013 mezi společností ELEKTROWIN a.s.,                        

IČO: 27257843, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 a statutárním městem Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ZŠ a MŠ 
Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02538/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03256/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o prominutí odvodu do rozpočtu 

statutárního města Ostravy Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace, IČO: 61989037, se sídlem Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 

702 00  Ostrava ve výši 75% za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 odst. 1 a odst. 2 

písm. a) téhož zákona v rámci dotace poskytnuté na základě smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 2244/2014/OŽP dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

 

  

 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 11 
Návrh na venčení psů z útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 
prostřednictvím třetích osob 
  
Usnesení číslo: 02539/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na venčení psů z útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích prostřednictvím třetích osob 

  

2) schvaluje 

  
prohlášení o podmínkách venčení psů z útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí rozhodoval 

o svěření psů z útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích k venčení třetím osobám 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb 
technické podpory provozu a rozvoje informačního systému e-spis se 
společnostmi ICZ a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02540/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 

informačního systému e-spis se společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10,               

140 00 Praha 4, IČ 25145444 a se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 

1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČ 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu 
informačních technologií Základní škole a mateřské škole Ostrava-
Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizaci společností 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02541/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

organizaci mezi statutárním městem Ostrava, společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem 

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 a Základní školou a mateřskou školou 

Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkovou organizací se sídlem Kosmonautů 2217/15, 

700 30   Ostrava-Zábřeh, IČO 70944687 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Nákup výpočetní techniky - 80ks PC 
  
Usnesení číslo: 02542/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
- snižují běžné výdaje 

 na § 5599, pol. 5162, ORJ 133        o 939 tis. Kč 

-zvyšují běžné výdaje 

 na § 6171, pol. 5137, ORJ 133        o 939 tis. Kč 

 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 

se sídlem Karviná - Hranice, Rudé armády 651/19a, PSČ 733 01, IČ: 28633652 ve                      

výši 775 920,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Nákup plotteru a scanneru”, poř. č. 182/2015 
  
Usnesení číslo: 02543/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup velkoformátového 

tiskového zařízení (plotteru) a velkoformátového scanneru dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

ADEON CZ s.r.o. 

se sídlem: Tečovice 390, PSČ 763 02 

IČO: 26276038 

za cenu nejvýše přípustnou 728.360,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 37 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů dotčeným obvodům za 
součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů 
“Izolační zeleň města Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 02544/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních transferů dotčeným obvodům dle přílohy č. 1 tohoto 

materiálu v celkové výši 65 113 Kč na refundaci mzdových nákladů, nákladů na pohonné 

hmoty či nákladů na externí služby, vše v souvislosti s monitoringem výsadeb zeleně projektů 

“Izolační zeleň města Ostrava” 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 

ORJ 300 § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637                                           o 67 tis. Kč 

 u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 505                             o 15 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 522                             o  5 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 519                             o  3 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 523                             o  2 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 509                             o  1 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 504                             o  18 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 507                             o  4 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 521                             o  1 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 510                             o  1 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 514                             o  2 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 503                             o  5 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 502                             o  10 tis. Kč 
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u městského obvodu Poruba 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 505                                        o 15 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                         o 15 tis. Kč 

  

u městského obvodu Svinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 522                                       o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                        o 5 tis. Kč 

  

u městského obvodu Martinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 519                                      o 3 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                       o 3 tis. Kč 
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 u městského obvodu Třebovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 523                                     o 2 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                      o 2 tis. Kč 

  

u městského obvodu Pustkovec 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 509                                    o 1 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 1 tis. Kč 

  

u městského obvodu Ostrava - Jih 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 504                                    o 18 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 18 tis. Kč 
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u městského obvodu Vítkovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 507                                    o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 4 tis. Kč 

  

u městského obvodu Hrabová 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 521                                    o 1 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 1 tis. Kč 

  

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 510                                    o 1 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 1 tis. Kč 
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u městského obvodu Nová Ves 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 514                                    o 2 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 2 tis. Kč 

  

u městského obvodu Slezská Ostrava 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 503                                    o 5 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 5 tis. Kč 

  

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 502                                    o 10 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 10 tis. Kč 
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3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 28 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1462/2015/OI/ZFUN 
  
Usnesení číslo: 02545/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1462/2015/OI/ZFUN “Rozšíření 

výukového areálu Bělský les - výukové centrum” se zhotovitelem: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00  Přívoz, IČO: 64610225 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 25.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže 1-10”, poř. 
č. 159/2015 
  
Usnesení číslo: 02546/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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2) rozhodla 

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

dokumentace pro provádění stavby “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č.1 - č.10”, dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KONEKO, spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou  680.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 26 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Kutací jáma č. 15” pro akci 
“AREÁL DEKTRADE a.s., Ke Kamenině 89/12,711 00 OSTRAVA” - 
Zpevněné plochy 
  
Usnesení číslo: 02547/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 115/07 - změna, v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla ”Kutací jáma č. 15” ze dne 11.6.2007 vydaným pod 

zn. Správ./ÚSŘ/3185-1/06/Chu-R,  pro akci “AREÁL DEKTRADE a.s., Ke Kamenině 89/12, 

711 00 OSTRAVA” - Zpevněné plochy, dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 48 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu, k prodeji nemovitostí v 
majetku města, svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02548/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 2 a 3, k pronájmu dle 

čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 a 2, k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné 
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vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku města dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně 

závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, pod číslem pod číslem 133 – Městský obvod Radvanice a Bartovice a 134 – Městský 

obvod Svinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 02549/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  neziskovou organizaci RUBIKON 

Centrum, se sídlem Korunní 880/101, Vinohrady, 130 00 Praha, IČO: 60446871, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu, jejímž předmětem je výpočetní technika - notebook HP Pentium k 

realizaci projektu “Ostrava - Rozšíření mentoringu 2015” na dobu 3 let. 

  

 
RM_M 10 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje na podatelně ODSČ 
  
Usnesení číslo: 02550/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4,Praha 1,       

PSČ 110 00, IČ :47114983, pro dálkové nastavení kreditu sloužícího k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek : 

ve výši 250 000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně v budově ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 
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RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby oplocení na pozemku 
parc.č. 441/1 – orná půda v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jako 
vlastníka sousední nemovitosti. 
  
Usnesení číslo: 02551/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti  (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 552 – 

ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

oplocení pozemku parc.č. 441/1 – orná půda v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro 

investora stavby: paní Janu Koskovou, ul. V Zahradách 126/39, 708 00 Ostrava – Poruba 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.11.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.11.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 49 
Kontrola plnění usnesení rady města za období srpen 2015 
  
Usnesení číslo: 02552/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 
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a) usnesení dle přílohy č.1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 ponechává ve sledování k další kontrole plnění usnesení rady města 

  

 
RM_M 47 
Žádost o uveřejnění odpovědi 
  
Usnesení číslo: 02553/RM1418/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
využít práva na odpověď a požadovat na provozovateli vysílání společnosti CET 21 spol. s r.o., 

Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČO: 458 00 456 uveřejnit odpověď dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


