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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 01.11.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05021/RM1418/73 RM_M 0 Schválení programu 73. schůze rady města konané 

dne 01.11.2016 

35 

05022/RM1418/73 RM_M 9 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 

19.-24.09.2016 

42 

05023/RM1418/73 RM_M 42 Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů 

včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava - 

Jih, p.o. 

50 

05024/RM1418/73 RM_M 43 Souhlas s uzavřením Smluv o spolupráci škol k 

projektu „Modernizace výuky jazyků v ZŠ 

Ostrava - Jih”, k projektu „Rozvoj výuky 

přírodopisu v ZŠ Ostrava - Jih” a k projektu 

„Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava - Jih” 

50 

05025/RM1418/73 RM_M 44 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Ozdravné pobyty předškolních dětí 

městského obvodu MOaP IV.” 

50 

05026/RM1418/73 RM_M 61 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu životního 

prostředí, výzva č. 39, pro projekt „Snížení 

energetické náročnosti budovy na ul. Wolkrova 

817/5, Ostrava-Hulváky“ 

50 

05027/RM1418/73 RM_M 10 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů 

na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce 

01 

05028/RM1418/73 RM_M 38 Návrh memoranda o vzájemné spolupráci v rámci 

projektu s pracovním názvem “Ostrava - město 

pro nové začátky” 

38 

05029/RM1418/73 RM_M 39 Souhlas s uzavřením Dodatku ke Společné úmluvě 

v rámci realizace projektu “REFILL” 

38 

05030/RM1418/73 RM_M 40 Souhlas s uzavřením “Společné úmluvy mezi 

hlavním partnerem a partnery projektu pro 

Operační program URBACT III” v rámci 

realizace mezinárodního projektu s názvem “In 

focus”. 

38 

05031/RM1418/73 RM_M 41 Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci 

IPRM Ostrava Magnet regionu a schválení 

Závěrečných zpráv o realizaci IPRM 

38 

05032/RM1418/73 RM_VZ 9 Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce na 

poskytování mobilních telekomunikačních služeb 

pro statutární město Ostrava, právnické osoby 

zřízené a založené statutárním městem Ostrava, 

popřípadě městskými obvody 

84 
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05033/RM1418/73 RM_M 18 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

05034/RM1418/73 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Servis a revize EZS a EPS”, 

poř. č. 194/2016 

84 

05035/RM1418/73 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

přestěhování pojízdných regálů z VTP v 

Ostravě-Pustkovci do spisovny na ul. 

Muglinovská 

84 

05036/RM1418/73 RM_M 58 Odvolání proti mezitímnímu rozsudku Okresního 

soudu v Ostravě ve sporu se společností 

AMÁDEUS REAL,a.s. 

28 

05037/RM1418/73 RM_M 59 Přihláška pohledávek do insolvenčního řízení 28 

05038/RM1418/73 RM_M 60 Pozemky v k.ú. Nová Ves u Ostravy, potřebné pro 

realizaci stavby „Mimoúrovňová křižovatka 

Mariánskohorská a propojení s ul. Sokola Tůmy“ 

– zrušení provedeného vyvlastnění, další postup 

28 

05039/RM1418/73 RM_M 62 Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 16. listopadu 2016 

28 

05040/RM1418/73 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala 

Mariánka, náměstka primátora, a Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 

(Mnichov) ve dnech 03.-05.10.2016 

30 

05041/RM1418/73 RM_M 4 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 

41 

05042/RM1418/73 RM_M 55 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 

IČO 70631808 

41 

05043/RM1418/73 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí účelových dotací s právnickými 

osobami Charita Ostrava, ev. č. 1717/2015/SVZV 

a FAUST, z.s., ev. č. 0748/2016/SVZ 

86 

05044/RM1418/73 RM_M 8 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, 

příspěvkové organizaci 

42 

05045/RM1418/73 RM_M 14 Žádost o prominutí úhrady penále za porušení 

rozpočtové kázně - Pionýr, z. s. - Pionýrské 

centrum Ostrava - Městská rada 

87 

05046/RM1418/73 RM_M 19 Návrh na svěření pozemků v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava městskému obvodu Polanka 

nad Odrou. 

08 

05047/RM1418/73 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby 08 
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“Vybudování kulturně vzdělávacího centra 

Muglinov” na pozemku v k.ú. Muglinov ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

05048/RM1418/73 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním přípojky do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

08 

05049/RM1418/73 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s GasNet, s.r.o., Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, jako budoucími 

oprávněnými a Moravskoslezským krajem, 

zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvkovou organizací, jako investorem 

08 

05050/RM1418/73 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN včetně přípojkového pilíře a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

05051/RM1418/73 RM_M 25 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro společnost 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a pro DIAMO, státní 

podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - 

stavební a báňská a.s. 

08 

05052/RM1418/73 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

05053/RM1418/73 RM_M 27 Návrh koupit pozemky v k. ú. Radvanice, obec 

Ostrava a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava 

08 

05054/RM1418/73 RM_M 28 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat pozemek parc.č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá 

08 

05055/RM1418/73 RM_M 29 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. 

ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova), návrh na 

záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy (lokalita ul. Na Lánech) a v k. ú. 

Hošťálkovice (lokalita ul. Výhledy) a návrh na 

záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Hošťálkovice (lokalita ul. Petřkovická), obec 

Ostrava 

08 

05056/RM1418/73 RM_M 30 Návrh na změnu usnesení rady města č. 

02650/RM1418/39 ze dne 24.11.2015 a 

zastupitelstva města č. 0830/ZM1418/12 ze dne 

16.12.2015 v bodě 1) - doplnění textu v darovací 

08 
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smlouvě s dárcem DIAMO s. p. na dar vodovodu 

a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. Slezská 

Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

05057/RM1418/73 RM_M 31 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

08 

05058/RM1418/73 RM_M 32 Návrhy na uzavření dodatků k nájemním 

smlouvám na pronájem bytu na ul. Horní 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les, a pronájem služebního bytu 

na ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 

08 

05059/RM1418/73 RM_M 33 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava) a návrh na souhlas s 

umístěním sídla společností do budovy v areálu 

Vědecko-technického parku Ostrava 

08 

05060/RM1418/73 RM_M 34 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, 

likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho 

vyřazení ze smlouvy o výpůjčce Návrh na prodej 

přebytečného majetku obcím Sudkov, Krasov, 

Palkovice,společnosti Peroutka DopStav Ostrava 

s.r.o. a uzavření kupních smluv 

08 

05061/RM1418/73 RM_M 47 Souhlas s podnájmy k bytům v domech na ul. 

Horní č. 3030/96 a č. 3036/108, Ostrava - Bělský 

Les 

08 

05062/RM1418/73 RM_M 48 Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou 08 

05063/RM1418/73 RM_M 49 Návrh výpovědi z nájmu (k.ú. Nová Ves u 

Ostravy) 

08 

05064/RM1418/73 RM_M 50 Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava od FO v rámci projektu “Revitalizace 

Pustkoveckého údolí” 

08 

05065/RM1418/73 RM_M 51 Návrh prodat spoluvlastnický podíl k nemovité 

věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

08 

05066/RM1418/73 RM_M 52 Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

05067/RM1418/73 RM_M 53 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem 

provedení geologických prací pro společnost AZ 

GEO, s.r.o. 

08 

05068/RM1418/73 RM_M 54 Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

05069/RM1418/73 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami investičního odboru 

zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 

Ostravy 

05 

05070/RM1418/73 RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 

ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s 

realizací stavby “Přístavba objektu IVC Slezská 

Ostrava” 

05 
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05071/RM1418/73 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ulice Foerstrova”, 

poř. č. 179/2016 

05 

05072/RM1418/73 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti v rámci stavby “Veřejný 

prostor mezi Komerční bankou a bývalou bankou 

UNION” 

05 

05073/RM1418/73 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Michálkovická a Petřvaldská”, poř. č. 96/2016 

05 

05074/RM1418/73 RM_M 16 Předchozí souhlas rady města k prodeji a 

pronájmu nemovitostí svěřených městským 

obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

05075/RM1418/73 RM_M 17 Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v 

majetku města svěřených městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

89 

05076/RM1418/73 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

05077/RM1418/73 RM_M 7 Návrh změny termínů a účelu použití pro čerpání 

a vyúčtování účelových investičních příspěvků 

schválených příspěvkové organizaci Zoologická 

zahrada Ostrava, p.o. 

80 

05078/RM1418/73 RM_M 46 Schválení přípravy projektu a podání žádosti o 

poskytnutí podpory prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci Výzvy 

č.2/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí 

podpory dle podmínek Národního programu 

Životní prostředí pro zpracování studie „Studie 

proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na 

území statutárního města Ostravy.“ 

80 

05079/RM1418/73 RM_M 57 Změna členů odborné pracovní skupiny rady 

města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN 

ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 

dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 

další zlepšování 

80 

05080/RM1418/73 RM_M 45 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o 

systémové podpoře a dodávce softwaru se 

společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. 

83 

05081/RM1418/73 RM_VZ 5 Objednávka nákupu antivirové licence ESET 

Secure Office Plus od společnosti XEVOS 

Solutions s.r.o. 

83 

05082/RM1418/73 RM_VZ 6 Objednávka technické podpory pro 200 ks licencí 

GENERO od společnosti VERA, spol. s r.o. 

83 

05083/RM1418/73 RM_M 15 Záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG 07 

05084/RM1418/73 RM_M 37 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

05085/RM1418/73 RM_M 1 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0782/2016/OD 09 
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o poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské 

organizaci vozíčkářů, spolku 

05086/RM1418/73 RM_M 2 Plán zimní údržby komunikací a plán zimního 

provozu MHD 2016/17 

09 

05087/RM1418/73 RM_MZP 1 Návrh schválení Statutu sociálního fondu 36 

05088/RM1418/73 RM_MZP 2 Návrh mimosoudní dohody - Dohody o narovnání 

uzavřené mezi smluvními stranami SMO a 

bývalou zaměstnankyní paní Heczkovou. 

36 

05089/RM1418/73 RM_M 11 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

05090/RM1418/73 RM_M 12 Pravidla městského názvosloví, zásady 

označování ulic a jiných veřejných prostranství, 

zásady označování městských obvodů a jejich 

částí 

21 

05091/RM1418/73 RM_VZ 7 VZMR Dodávka bezpečnostního řešení NGFW od 

spol. IXPERTA s.r.o. 

83 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 56 Návrh na schválení Environmentální politiky a 

stanovení environmentálních cílů při zavádění 

systému environmentálního managementu podle 

ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy. 

80 

  RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Úklidové práce MP”, poř. č. 

152/2016 

25 

  RM_M 35 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

  RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností Veolia Průmyslové služby 

ČR, a.s., a návrh na uzavření nájemní smlouvy s 

Kofola Československo a.s. 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 73. schůze rady města konané dne 01.11.2016 
  
Usnesení číslo: 05021/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 73. schůze rady města konané dne 01.11.2016 

  

 
RM_M 9 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve 
dnech 19.-24.09.2016 
  
Usnesení číslo: 05022/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 04506/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

p.o., do Velké Británie (Londýn)  ve dnech 19.-24.09.2016 

  

 
RM_M 42 
Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů 
pro Technické služby Ostrava - Jih, p.o. 
  
Usnesení číslo: 05023/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně 

kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih” ke spolufinancování z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 - 2020, Prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže    

a rizika 
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2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů 

včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih” ke spolufinancování z Operačního 

programu Životní prostředí 2014 - 2020, Prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci            

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy  

č. 41 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.11.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava-Jih 

  
4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1)  

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2017 

 starosta Městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 43 
Souhlas s uzavřením Smluv o spolupráci škol k projektu „Modernizace 
výuky jazyků v ZŠ Ostrava - Jih”, k projektu „Rozvoj výuky přírodopisu 
v ZŠ Ostrava - Jih” a k projektu „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava - 
Jih” 
  
Usnesení číslo: 05024/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04493/RM1418/66 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s uzavřením Smluv o spolupráci škol za účelem podání žádosti o podporu k projektu 

“Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava - Jih” do 47. výzvy v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy uvedené v příloze         

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením Smluv o spolupráci škol za účelem podání žádosti o podporu k projektu “Rozvoj 

výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava - Jih” do 47. výzvy v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s uzavřením Smluv o spolupráci škol za účelem podání žádosti o podporu k projektu “Rozvoj 

výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih” do 47. výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
městskému obvodu Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením Smluv o spolupráci dle bodů 1) – 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 25.11.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 44 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Ozdravné 
pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.” 
  
Usnesení číslo: 05025/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Ozdravné pobyty předškolních 

dětí městského obvodu MOaP IV.” v rámci dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2016 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117,                 
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702 18 Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) 

tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Příspěvky na ozdravné 

pobyty ŽPZ/04/2016 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně               

o předložení žádosti o dotaci pro tento projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 15.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu ve výši 4 309 

tis. Kč a spolufinancování z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší: 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 1 854,5 tis. Kč, 

v roce 2018: na předfinancování ve výši 1 854,5 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 3 109 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k dani z přidané hodnoty k projektu “Ozdravné pobyty 

předškolních dětí městského obvodu MOaP IV.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního 
programu životního prostředí, výzva č. 39, pro projekt „Snížení 
energetické náročnosti budovy na ul. Wolkrova 817/5, Ostrava-Hulváky“ 
  
Usnesení číslo: 05026/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti budovy na ul. Wolkrova 817/5, 
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Ostrava-Hulváky“ ke spolufinancování z Operačního programu životního prostředí, výzva         

č. 39 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy na ul. 

Wolkrova 817/5, Ostrava-Hulváky“ v rámci Operačního programu životního prostředí, výzva 

č. 39 s tím, že financování bude zajištěno dle Přílohy č. 1 – Přehled financování projektu, bez 

nároků na spolufinancování realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 

  

3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně 

všech příloh k projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 39  

v rámci Operačního programu životního prostředí v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o podání žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení bez 

nároků na spolufinancování realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
4) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.11.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 10 
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obce 
  
Usnesení číslo: 05027/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k dofinancování 

nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce v celkové 

výši 108.860,-- Kč 
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2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                    

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

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, který se 

z v y š u j í 

- přijaté neinvestiční transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120                                                    o 109 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5139, ÚZ 211, ORJ 121                                        o 47 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 211, ORG 517                                       o 62 tis. Kč 

  

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 211, ORG 517                                        o 62 tis. Kč 

- zvýší se běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211                                                         o 62 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 14/74  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Návrh memoranda o vzájemné spolupráci v rámci projektu s pracovním 
názvem “Ostrava - město pro nové začátky” 
  
Usnesení číslo: 05028/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření memoranda o vzájemné spolupráci v rámci projektu s pracovním názvem “Ostrava - 

město pro nové začátky” s Českou televizí, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4 a kontaktní 

adresou Televizní studio Ostrava, Dvořákova 18, 728 20, Ostrava, IČO: 00027383 dle přílohy 

č. 1 přiloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

vedoucímu odboru kanceláře primátora 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.12.2017 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 39 
Souhlas s uzavřením Dodatku ke Společné úmluvě v rámci realizace 
projektu “REFILL” 
  
Usnesení číslo: 05029/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
38 
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k materiálu č. BJ1418 03196/16 
k usnesení č. 0387/ZM1418/6 
k usnesení č. 01342/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Dodatku ke Společné úmluvě mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro 

Operační program URBACT III” (dále jen Společná úmluva) v rámci realizace projektu        

s názvem “REFILL” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “REFILL” 

v roce 2016: na předfinancování ve výši 13.447,00 EUR (cca 363 tis. Kč), 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 21.070,00 EUR (cca 569 tis. Kč), 

v roce 2018:  na předfinancování ve výši 12.771,00 EUR (cca 345 tis. Kč), 

přičemž ve všech částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši cca 192 tis. Kč dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku ke Společné úmluvě dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 40 
Souhlas s uzavřením “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem               
a partnery projektu pro Operační program URBACT III” v rámci 
realizace mezinárodního projektu s názvem “In focus”. 
  
Usnesení číslo: 05030/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
38 
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k materiálu č. BJ1418 03197/16 
k usnesení č. 02870/RM1418/42 
k usnesení č. 0875/ZM1418/13 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační 

program URBACT III” (dále jen společná úmluva) v rámci realizace projektu s názvem “In 

focus” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “In focus” 

v roce 2016: na předfinancování ve výši 25.922,67 EUR (cca 700 tis. Kč), 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 23.129,00 EUR (cca 624 tis. Kč), 

v roce 2018: na předfinancování ve výši 12.346,33 EUR (cca 333 tis. Kč), 

přičemž ve všech částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši cca 249 tis. Kč dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření společné úmluvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje  

  
 

RM_M 41 
Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci IPRM Ostrava Magnet 
regionu a schválení Závěrečných zpráv o realizaci IPRM 
  
Usnesení číslo: 05031/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 03119/16 
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k usnesení č. 2021/27 ze dne 29.4.2009 
k usnesení č. 0182/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1552/2009/OER o realizaci integrovaného plánu 

rozvoje města Ostravy - Magnet regionu ze dne 7. 5. 2009 uzavřené mezi Statutárním městem 

Ostrava a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na jízdárně 

2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 75082616 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s předloženými Závěrečnými zprávami o realizaci integrovaných plánů rozvoje města Ostravy 

- Pól rozvoje a Magnet regionu spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 a 2 přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 1552/2009/OER             

o realizaci integrovaného plánu rozvoje města Ostravy - Magnet regionu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit  Závěrečné zprávy o realizaci integrovaných plánů rozvoje města 

Ostravy - Pól rozvoje a Magnet regionu spolufinancovaných v rámci Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 a 2 přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 9 
Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické 
osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě 
městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 05032/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce označené “Veřejná zakázka na poskytování mobilních 

telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 

statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody”. 

  

 
RM_M 18 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05033/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

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

2/2007  pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Servis a revize EZS a EPS”, poř. č. 194/2016 
  
Usnesení číslo: 05034/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení kontrol, servisu, 

zkoušek a revizí zabezpečovacích systémů v objektech statutárního města Ostravy, v rozsahu 

dle předloženého materiálu se společností: 

TEMAR spol. s r.o. 

se sídlem: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava 

IČO: 60318929 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přestěhování pojízdných 
regálů z VTP v Ostravě-Pustkovci do spisovny na ul. Muglinovská 
  
Usnesení číslo: 05035/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přestěhování pojízdných regálů z VTP           

v Ostravě-Pustkovci do spisovny na ul. Muglinovská firmě HOFI engineering, 

s.r.o., IČO 28135377,  Požárnická 140, Klimkovice za cenu nejvýše přípustnou 282.950 Kč 

bez DPH 

  

2) zmocňuje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 58 
Odvolání proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v Ostravě ve 
sporu se společností AMÁDEUS REAL,a.s. 
  
Usnesení číslo: 05036/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
mezitímní rozsudek Okresního soudu v Ostravě č.j. 59 C 183/2014 - 295 v právní věci žalobce 

AMÁDEUS REAL, a.s. proti žalovanému statutárnímu městu Ostrava o zaplacení částky 

1.580.419.095,05 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o odvolání statutárního města Ostrava proti rozsudku uvedenému v bodě 1) tohoto usnesení dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Přihláška pohledávek do insolvenčního řízení 
  
Usnesení číslo: 05037/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přihlásit pohledávky statutárního města Ostravy za společností ELSPOL, s. r. o., 

IČO:42767857, se sídlem Mírová 563, 739 32 Řepiště dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Pozemky v k.ú. Nová Ves u Ostravy, potřebné pro realizaci stavby 
„Mimoúrovňová křižovatka Mariánskohorská a propojení s ul. Sokola 
Tůmy“ – zrušení provedeného vyvlastnění, další postup 
  
Usnesení číslo: 05038/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

 

 

  
1) rozhodla 
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o podání odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta           

a stavebního řádu č.j. SMO/382927/16/ÚHAaSŘ/Re, sp. zn. S-SMO/300804/16/ÚHAaSŘ, 

kterým bylo rozhodnuto tak, že se rozhodnutím Magistrátu města Opavy ze dne 17.10.2011 

provedené vyvlastnění pozemků v k.ú. Nová Ves u Ostravy zrušuje, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 16. listopadu 2016 
  
Usnesení číslo: 05039/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu         

16. listopadu 2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka 
primátora, a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 03.- 05.10.2016 
  
Usnesení číslo: 05040/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 04504/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,             

a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech             

03.- 05.10.2016  

  

 
RM_M 4 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 
70631808 

(zn.předkl.) 
41 
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Usnesení číslo: 05041/RM1418/73 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 v celkové výši 10 998,- Kč. 

  

 
RM_M 55 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 
IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 05042/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 612 874,46 Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu : 

předsedkyně : Ing. Lucie Blahutová - vedoucí ekonomického útvaru 

členové :         Vratislav Prokop - vedoucí provozně-technického útvaru 

                    Pavel Slaný - technický pracovník 

                        Hana Šrámková - účetní-správce majetku 

                        Miroslava Bobotová - administrativní pracovník 

                        Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 23/74  

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 09.12.2016 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací 
s právnickými osobami Charita Ostrava, ev. č. 1717/2015/SVZV                
a FAUST, z.s., ev. č. 0748/2016/SVZ 
  
Usnesení číslo: 05043/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 03176/16 
k usnesení č. 0477/ZM1418/6 
k usnesení č. 1171/ZM1418/18 
k usnesení č. 0926/ZM1418/14 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření: 

- Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných 

her, ev. č. 1717/2015/SVZV, uzavřené s právnickou osobou Charita Ostrava, Kořenského 

1323/17, 703 00 Ostrava, Vítkovice, IČO: 44940998, se změnou termínu použití dotace dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 

prevence kriminality z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0748/2016/SVZ, uzavřené s 

právnickou osobou FAUST, z.s., Průkopnická 2221/20, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 

70313032, s rozšířením účelu použití dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení a přílohy č. 4 a č. 7 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 05044/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) že zdroje investičního fondu Ostravského muzea, příspěvkové organizace, 

se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 

jsou větší než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28, odst. 6, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Ostravskému 

muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 300 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 

připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Ostravskému muzeu, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO: 00097594, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 

se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 

ve výši 2 300 tis. Kč na krytí nákladů na provoz 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 25/74  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na § 3315, pol. 2122, org. 4215            o 2 300 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na § 3315, pol. 5331, org. 4215   o 2 300 tis. Kč 

 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 300 tis. Kč 

  

 
RM_M 14 
Žádost o prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně - 
Pionýr, z. s. - Pionýrské centrum Ostrava - Městská rada 
  
Usnesení číslo: 05045/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03174/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí penále subjektu Pionýr, z. s.  -  Pionýrské centrum Ostrava - Městská 

rada se sídlem Bajkalská 1247/10, Ostrava - Poruba, 708 00, IČO: 00494879, dle přílohy č. 3 
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předloženého materiálu a schválit rozhodnutí o prominutí penále 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

jeho zasedání dne 16.11.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 19 
Návrh na svěření pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
městskému obvodu Polanka nad Odrou. 
  
Usnesení číslo: 05046/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03181/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky 

parc.č. 62/2 

parc.č. 176/3 

parc.č. 182/3 

parc.č. 182/4 

parc.č. 755/5 

parc.č. 915/24 

parc.č. 915/25 

parc.č. 1258/2 

parc.č. 1262/5 

parc.č. 2839/2 

parc.č. 2839/3 

parc.č. 2839/4 

parc.č. 2839/6 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky 

parc.č. 62/2 

parc.č. 176/3 

parc.č. 182/3 

parc.č. 182/4 

parc.č. 755/5 

parc.č. 915/24 

parc.č. 915/25 

parc.č. 1258/2 

parc.č. 1262/5 

parc.č. 2839/2 

parc.č. 2839/3 

parc.č. 2839/4 

parc.č. 2839/6  

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Vybudování kulturně 
vzdělávacího centra Muglinov” na pozemku v k.ú. Muglinov                 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05047/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby -  ”Vybudování kulturně vzdělávacího centra Muglinov” na  pozemku 

parc. č.  421/10 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

dle katastrální mapy, která je přílohou č. 1/1 a 1/2 předloženého materiálu 
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pro žadatele: 

Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti             
a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 05048/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 337/141 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

AC plus s.r.o. 

se sídlem Ostrava-Heřmanice, Zákopní 5/668 

IČO 465 76 746, 

v rámci stavby “Novostavba administrativní budovy firmy AC plus s.r.o., vodovodní přípojka” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k části pozemku: 

p. p. č. 337/141 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/74  

AC plus s.r.o. 

se sídlem Ostrava-Heřmanice, Zákopní 5/668 

IČO 465 76 746, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 337/141 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava  

se společností AC plus s. r. o., se sídlem Ostrava-Heřmanice, Zákopní 5/668, IČO 465 76 746 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v rámci 

stavby “Novostavba administrativní budovy firmy AC plus s. r. o., vodovodní přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.800,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch nájemce jako oprávněného, 

nejpozději však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků           
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           
o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s GasNet, s.r.o., Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací, jako budoucími oprávněnými a Moravskoslezským krajem, 
zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, jako investorem 
  
Usnesení číslo: 05049/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním skříně stanice EPD a kabelových rozvodů do částí pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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p.p.č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro investora: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 708 90 692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 - 502.1 

Úprava plynovodu” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování skříně stanice EPD a kabelových rozvodů k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostavy: 

p.p.č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

a 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 708 90 692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, jako investorem 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním  kabelových rozvodů do částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro investora: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 708 90 692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711 

v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 - SO 613 

- Úprava dálkových kabelů SŽDC” 

  

4) rozhodla 

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

provozování a údržbu  kabelových rozvodů k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p.p.č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/5 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00 

IČO 709 94 234 



Statutární město Ostrava 
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a 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO 708 90 692 

zastoupený 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 00095711, jako investorem 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN včetně 
přípojkového pilíře a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05050/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkového pilíře v 

pozemcích: 

parc.č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava 244/16, Green Gas DPB, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře              



Statutární město Ostrava 
rada města 
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k částem pozemků: 

parc.č. 244/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Moravská Ostrava, 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 25 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP 
a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 05051/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti přípojky jednotné 

kanalizace k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 455/106 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO 259 11 368 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti Bezpečnostního 

prvku Odplyňovacího vrtu “VM-OV č. 137” a pěšího přístupu k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 758/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

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

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO 281 69 522 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05052/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03050/16 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 1568/1 ostatní plocha 

- pozemek parc.č. 1912/3 ostatní plocha  

- pozemek parc.č. 1912/4 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- část pozemku parc.č. 802/334 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 

- část pozemku parc.č. 802/383 ostatní plocha o výměře cca 3 m2  

- část pozemku parc.č. 802/335 ostatní plocha o výměře cca 6 m2, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Svinov 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 164 zahrada, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek parc.č. 1869 ostatní plocha, v k.ú Hrabová, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, bez svěření městskému obvodu  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 27 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a v k. ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05053/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03087/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 816 a parc. č. 817, oba v k. ú. Radvanice,  obec Ostrava 

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

XXX XXXXXXXXX 

  (podíl ve výši 1/4) 

- XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX 

  (podíl ve výši 1/4) 

- XXXXXXX XXXXové, rok narození XXXXX bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

  (podíl ve výši 2/4) 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 615.400,- Kč, přičemž 

- XXXXXX XXXXXXXX obdrží částku 153.850,- Kč 

- XXXXX XXXXXXX obdrží částku 153.850,- Kč 

- XXXXXXX XXXXXXX obdrží částku 307.700,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 991/12 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

ve společném jmění manželů XXXXX XXXXXXX rok narození XXXX a XXXXXX 

XXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm X XXXXXXXX XXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXXXXXX 
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za sjednanou kupní cenu ve výši 8.000,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

za podmínky, že prodávající zajistí před podpisem kupní smlouvy výmaz zástavních práv 

smluvních u věřitele Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 

Krč, 140 00 Praha 4 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 583/2 v k.ú. 
Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 05054/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03085/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci ve vlastnictví  statutárního města Ostravy, 

svěřené městskému obvodu Hrabová, a to: 

-  pozemek parc.č. 862/37 

-  pozemek parc.č. 862/38 

za 

nemovité věci ve spoluvlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX, a to:   

- pozemek parc.č. 2552/8 

- pozemek parc.č. 2552/11 
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- pozemek parc.č. 2583/7 

- pozemek parc.č. 2583/20  

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Nová Bělá 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita 
ul. Syllabova), návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy (lokalita ul. Na Lánech) a v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. 
Výhledy) a návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 
Hošťálkovice (lokalita ul. Petřkovická), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05055/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03147/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit 

- část pozemku p.p.č. 485/1 o výměře 620 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Vítkovice, která je dle geometrického 

plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek p.p.č. 485/4  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, 

za 

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 258 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve 

vlastnictví právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena 
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jako pozemek p.p.č. 487/16  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/11 o výměře 88 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/17  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 183 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/18  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

a 

- část pozemku p.p.č. 487/13 o výměře 87 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví 

právnické osoby, která je dle geometrického plánu  ze dne 7.10.2016  označena jako pozemek 

p.p.č. 487/19  v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

viz příloha č. 1 předloženého materiálu, 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 141/95 o výměře 115 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves u Ostravy, která 

je dle geometrického plánu  ze dne 3.6.2011 označena dále jako pozemek p.p.č. 141/95  v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

- část pozemku p.p.č. 1030 o výměře 740 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Nová Ves u Ostravy, která 

je dle geometrického plánu  ze dne 3.6.2011 označena jako pozemek p.p.č. 1030/1  v k. 

ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

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

viz příloha č. 2 předloženého materiálu
 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

pozemek parc. č. 338/1 

pozemek parc. č. 339/1 

a 

- část pozemku parc. č. 333/1 o výměře 71 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice, která je dle 

geometrického plánu  ze dne 29.1.2016 označena jako pozemek parc. č. 333/3  v k. 

ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

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

viz příloha č. 3 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek parc. č. 1946 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

viz příloha č. 4 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na změnu usnesení rady města č. 02650/RM1418/39 ze dne 
24.11.2015 a zastupitelstva města č. 0830/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 
v bodě 1) - doplnění textu v darovací smlouvě s dárcem DIAMO s. p. na 
dar vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05056/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03173/16 
k usnesení č. 0830/ZM1418/12 
k usnesení č. 02650/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
usnesení  č. 02650/RM1418/39 ze dne 24.11.2015 v bodě 1) tak, že se příloha č. 5 nahrazuje 

novou přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města změnit usnesení zastupitelstva města  č. 0830/ZM1418/12 ze dne 

16.12.2015 v bodě 1) tak, že se příloha č. 5 nahrazuje novou přílohou č. 5 předloženého 

materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05057/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03188/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, poslední trvalé bydliště 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, a to: 

- pozemek parc.č. 87/5, k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrhy na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytu 
na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les, a pronájem služebního bytu 
na ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05058/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě evid.č. XXXXXXXXX/MJ 

ze dne 30.03.2011,ve znění dodatků č. 1 a 2, na pronájem  bytu č. 25, ul. Horní 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

na dobu určitou  do 31.12.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. XXXXXXXXXXXX  

ze dne 03.12.2015 na pronájem služebního bytu č. 4,  ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava,           

s nájemcem 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

kterým  se upravuje  doba nájmu na dobu určitou po dobu výkonu pracovního poměru         

u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje od 01.01.2017, 

dle přílohy č. 5  předloženého materiálu  

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla společností do budovy    
v areálu Vědecko-technického parku Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05059/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou   

a Dohodou o úhradě za bezesmluvní užívání” ev. č. 0283/2006/MJ ze dne 3. 2. 2006, 

uzavřenou s fyzickou osobou 
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XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXX XX XXXXXXXXXX 

jejímž předmětem je pronájem nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemku 

p.p.č. 478, ost. plocha, jiná plocha,  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla právnické osoby 

Freeform s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním sídla právnické osoby 

CEOS Market s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním sídla právnické osoby 

Freedata s.r.o. 

do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 4706/1, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 34 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti 
movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce Návrh na 
prodej přebytečného majetku obcím Sudkov, Krasov, 
Palkovice,společnosti Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. a uzavření 
kupních smluv 
  
Usnesení číslo: 05060/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
- o neupotřebitelnosti a likvidaci použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 2.708.135,47 Kč, specifikovaných v příloze č.2 

předloženého materiálu 

- o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

specifikovaných v příloze č.3 a 4 předloženého materiálu a to: 

• a) vozidlo speciální Mitsubishi PAJERO V60, VIN JMBLYV78W1J006025, 

rok výroby   2001,  4T9 20-88, i.č. 68519, 

  

• b) vozidlo speciální Mitsubishi  L 200 DID, VIN MMBJRKB407D030053, rok výroby 

2006, 4T4 62-83, i.č. 106119, 

   

• c)  vozidlo speciální Mitsubishi  PAJERO V60,  VIN JMBLYV78W2J006374, rok 

výroby 2002, OVD 30-90, i.č.68523, 

  

• d) vozidlo speciální požární AVIA  A31.1K DA 12,  VIN TNAA31KH012243/87, rok 

výroby 1987,  OVB 40-01, i.č. 67788, 

  

• e) vozidlo speciální požární AVIA  A31.1K DA 12,  VIN GO14885/1986, rok výroby 

1986, OVC 28-29, i.č. 68540, 

  

• f) vozidlo speciální požární AVIA  A31.1K DA 12,  VIN TNAA31KL011544/90, rok 

výroby 1992, OVB 76-96, i.č.67778, 

- o vyřazení použitých movitých věcí vypůjčených České republice - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 

ze Smlouvy o výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003, ve znění dodatků č. 1-25 dle 

přílohy č.2, 3 a 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit fyzickou likvidaci movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení, přílohy č. 2 předloženého 

materiálu  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení 

předseda:  p. Tomeček Stanislav, za odbor hospodářské správy 

                 p. Nohlová Marie, za odbor majetkový 

                 Ing. Kubenka Jiří, za HZS MSK 

                 Ing. Fojtík Adam, za HZS MSK 

  

4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) rozhodla 

  
o prodeji použitých movitých věcí a o uzavření kupních smluv, a to:  

- dle bodu 1c,f) tohoto usnesení obci Sudkov, 788 21 Sudkov 96, IČO 00303411, DIČ 

CZ0033411 a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 9 předloženého materiálu za 

dohodnutou kupní cenu v celkové výši 160. 000,- Kč, 

- dle bodu 1d) tohoto usnesení obci Krasov, 794 01 Krasov 29, IČO 00296121, DIČ 

CZ00296121 a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 10 předloženého materiálu za 

dohodnutou kupní cenu 52. 000,- Kč, 

- dle bodu 1e) tohoto usnesení obci Palkovice, 739 41 Palkovice 619, IČO 00297054, DIČ 

CZ00297054 a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 11 předloženého materiálu za 

dohodnutou kupní cenu 50. 000,- Kč 

- dle bodu 1a,b) toho usnesení společnosti Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Lhotka, Nepatrná 170/1, PSČ 72528, IČO 29393582, DIČ CZ29393582 a o  uzavření kupní 

smlouvy dle přílohy č. 12 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 

186.000,- Kč, 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy  
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zajistit úkony související s fyzickým převzetím použitých movitých věcí dle bodu 1a-f) tohoto 

usnesení od HZS MSK a předáním použitých movitých věcí dle bodu 1c,f) obci Sudkov, dle 

bodu  1d) obci Krasov a dle bodu 1e) obci Palkovice a dle bodu 1a,b) tohoto usnesení 

společnosti Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., vč. vyhotovení předávacích protokolů 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
7) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

aby podepsal protokoly na převzetí použitých movitých věcí dle bodu 1a-f) tohoto usnesení od 

HZS MSK a na předání použitých movitých věcí dle bodu 1c,f) obci Sudkov, dle bodu 1d) obci 

Krasov, dle bodu 1e) obci Palkovice a dle bodu 1a,b) tohoto usnesení společnosti Peroutka 

DopStav Ostrava s.r.o., 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 47 
Souhlas s podnájmy k bytům v domech na ul. Horní č. 3030/96             
a č. 3036/108, Ostrava - Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 05061/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XXX ul. Horní 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les,         

mezi nájemcem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXX a podnájemcem XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX, Slovenská republika, na dobu neurčitou od 01.11.2016. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. X, ul. Horní  3036/108, 

Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemcem paní XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX a podnájemci manželi XXXXX X 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou od 01.11.2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou 
  
Usnesení číslo: 05062/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku p. p. č. 813/45 - 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 407,50 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

založeného smlouvou o nájmu pozemku ze dne 30.5.2001, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

07532D1/2006/MJ ze dne 26.5.2006 

s nájemcem Alešem Machancem, se sídlem 742 51 Mošnov 116, IČO 700 29 067 

k 15.11.2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh výpovědi z nájmu (k.ú. Nová Ves u Ostravy) 
  
Usnesení číslo: 05063/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výpovědi nájmu založeného “Nájemní smlouvou” ev. č. 0453/2006/MJ ze dne 3. 3. 2006, 

uzavřenou s fyzickou osobou 

XXXXX XXXX 

XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 50 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava od FO v rámci 
projektu “Revitalizace Pustkoveckého údolí” 
  
Usnesení číslo: 05064/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03177/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit pozemek parc. č. 2046/3 včetně součástí (trvalých 

porostů) v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

od XXXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX,     

PSČ 708 00 

za sjednanou kupní cenu ve výši 526 860,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 51 
Návrh prodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 05065/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03093/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost paní Ing. NXXXXX ČXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydlištěXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Ostrava, ze dne 22.9.2016, týkající se snížení kupní 

ceny za spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemku parc.č. 3972, v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava - dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout neprodat tento spoluvlastnický podíl žadatelce za 

cenu 150.00,- Kč včetně DPH 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit odpověď statutárního města Ostrava Ing. NXXXXX 

ČXXXXXXé, rok.nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 

XXX XX Ostrava, - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout prodat: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k pozemku parc.č. 3972 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeno městskému obvodu Pustkovec 

Ing. NXXXXX ČXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 219.720,-Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a  údržby 

vodovodního řadu DN 100 a kanalizace DN 300 k částem pozemku: 
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parc. č. 3972 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s: 

RXXXXXX ČXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX Ostrava - 

Pustkovec, 

vlastník podílu ve výši 3/4, 

Ing. NXXXXX ČXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX Ostrava - 

Pustkovec, 

vlastník podílu ve výši 1/4, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,  

  

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k podílu ve výši 1/4 uvedeného pozemku 

na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 52 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05066/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03175/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

koupit oba spoluvlastnické podíly na pozemku parc.č. 1736/4 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava 

v podílovém spoluvlastnictví XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) a XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 51/74  

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

(spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za dohodnutou celkovou kupní cenu celkem ve výši 20.300,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

koupit část pozemku parc.č. 3064/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava o výměře 241 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 3166-39/2016 vyhotoveného pro k.ú. Polanka nad Odrou 

označená jako nový pozemek parc.č. 3064/3 

ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 24.100,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uvedené v 

bodu 1) a 2) návrhu usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) a 2) návrhu 

usnesení tohoto materiálu, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle 
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čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, 

za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem 
provedení geologických prací pro společnost AZ GEO, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05067/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení geologických prací pro: 

AZ GEO, s.r.o. 

se sídlem Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 253 58 944 

  

 
RM_M 54 
Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05068/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

to: 

    parc. č. 3463/25 ostatní plocha, jiná plocha 

    parc. č. 3463/45 ostatní plocha, jiná plocha 

    parc. č. 3463/46 ostatní plocha, jiná plocha 

a to za podmínky že se statutární město Ostrava stane, na základě souhlasného prohlášení       

o jehož uzavření rozhodlo zastupitelstvo města dne 19.10.2016, jejich vlastníkem 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05069/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace 

Nová Bělá - Hrabová” mezi vlastníkem: 

EXXX MXXXXX 

XX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na  částech pozemků parc.č. 1323/3                

a 1326/1 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace 

Nová Bělá - Hrabová” mezi vlastníky: 

LXXXXXXX NXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX 

MXXXXXXX NXXXXXX 

XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

a 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc.č. 1316/2 v k.ú. Hrabová, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 3 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odkanalizování 

Přívozu na ÚČOV, 2. etapa 2. část” mezi vlastníkem: 

Ing. GXXXXXX KXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p.p.č. 562/5 v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava  dle přílohy č. 5 

  

4) rozhodla 

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

sběrače ul. Husarova” mezi povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

IČO: 01312774 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene  na části pozemku parc.č. 219/5  v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava  dle přílohy č. 7 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby “Přístavba objektu 
IVC Slezská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 05070/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03185/16 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN se 

zhotovitelem společností BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27800466, z důvodu vzniku méně prací a víceprací v rámci stavby „Přístavba objektu 

IVC Slezská Ostrava“, kterým se upravuje cena díla na částku 22 439 558,15 Kč vč DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.11.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ulice Foerstrova”, poř. č. 179/2016 
  
Usnesení číslo: 05071/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce ulice Foerstrova” v Ostravě - Moravské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

 za cenu nejvýše přípustnou 2.334.480,41 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy    
o dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektové dokumentace        
a výkon inženýrské činnosti v rámci stavby “Veřejný prostor mezi 
Komerční bankou a bývalou bankou UNION” 
  

(zn.předkl.) 
05 
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Usnesení číslo: 05072/RM1418/73 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v rámci stavby “Veřejný 

prostor mezi Komerční bankou a bývalou bankou UNION” v k.ú. Moravská Ostrava, a to mezi 

objednatelem (příkazcem): 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. arch. Ondřej Vysloužil 

se sídlem Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 73060755 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a 
Petřvaldská”, poř. č. 96/2016 
  
Usnesení číslo: 05073/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04106/RM1418/61 
k usnesení č. 04294/RM1418/63 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na  realizaci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, z důvodů 

uvedených v předloženém materiálu, uchazeče, kteří předložili svou nabídku pod:  

poř. č. 3 

KR OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 25890981 

poř. č. 4 

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o. 

se sídlem: 28. října 52, Václavovice, 742 83 Klimkovice 
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IČO: 27830853 

poř. č. 5 

POHL cz, a.s. 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

IČO: 25606468 

  

2) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická               

a Petřvaldská” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s uchazečem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 2: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 19.604.473,32 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 16 
Předchozí souhlas rady města k prodeji a pronájmu nemovitostí 
svěřených městským obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05074/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji dle čl. 7, odst. (3), písm. a), k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. 

c), bod 2. a k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c), obecně závazné vyhlášky města Ostravy          

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého 

materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7. odst. (3), písm. c) pod číslem 122 – městský obvod 

Radvanice a Bartovice, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města svěřených 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 05075/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2., obecně závazné vyhlášky 

města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 05076/RM1418/73 

(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, 2, 3, 4 a 5 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 za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.11.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 7 
Návrh změny termínů a účelu použití pro čerpání a vyúčtování 
účelových investičních příspěvků schválených příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada Ostrava, p.o. 

(zn.předkl.) 
80 
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Usnesení číslo: 05077/RM1418/73 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o změně termínu pro čerpání a vyúčtování účelového investičního příspěvku schváleného 

příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, p.o. ve výši 3 000 tis. Kč na projektovou 

přípravu na rekonstrukce, modernizace a rozvoj areálu Zoo Ostrava, a to použití do 31.12.2017 

a vyúčtování do 10.1.2018 

b) o rozšíření účelu použití účelového investičního příspěvku schváleného příspěvkové 

organizaci Zoologická zahrada Ostrava, p.o. ve výši 12 000 tis. Kč na nákup dopravních 

prostředků pro zajištění přepravy návštěvníků po safari, a to o nákup dopravních 

prostředků    a zemědělské techniky na zajištění provozu příspěvkové organizace Zoologická 

zahrada Ostrava, p.o. dle důvodové zprávy a o změně termínu pro jeho čerpání a vyúčtování,   

a to do 31.12.2017 

  

 
RM_M 46 
Schválení přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí podpory 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Výzvy 
č.2/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek 
Národního programu Životní prostředí pro zpracování studie „Studie 
proveditelnosti pro zavedení nízko emisních zón na území statutárního 
města Ostravy.“ 
  
Usnesení číslo: 05078/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy Magistrátem města 

Ostravy, odborem ochrany životního prostředí ve výši 1 mil. Kč na zpracování studie “Studie 

proveditelnosti pro zavedení nízko emisních zón na území statutárního města Ostravy” dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zahájení přípravy zpracování studie “Studie proveditelnosti pro zavedení nízko emisních zón 

na území statutárního města Ostravy” ke spolufinancování z rozpočtu Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Výzvy č. 2/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle 

podmínek Národního programu Životního prostředí 
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5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí jako nositeli projektu zajistit 

veškeré úkony spojené s přípravou zpracování studie dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
6) schvaluje 

  
podání žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR pro 

zpracování studie “Studie proveditelnosti pro zavedení nízko emisních zón na území 

statutárního města Ostravy” v rámci Výzvy č. 2/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí 

podpory dle podmínek Národního programu Životního prostředí 

  

7) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí zajistit předložení žádosti o dotaci          

a všech jejich příloh pro zpracování studie dle bodu 4) tohoto usnesení v souladu               

s podmínkami vyhlášené výzvy č. 2/2016 Státního fondu životního prostředí ČR 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 57 
Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci 
systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001            
a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného 
systému a jeho další zlepšování 
  
Usnesení číslo: 05079/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního 

Mgr. Davida Aichmaiera 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 
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funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

2) jmenuje 

  
právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního 

Mgr. Pavla Křivánka 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o systémové podpoře           
a dodávce softwaru se společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05080/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č.00913/97/LPO o systémové podpoře a dodávce 

softwaru ze dne 16. 10. 1997 mezi statutárním městem Ostrava a společností ARCDATA 

PRAHA, s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, IČ: 14889749 v rozsahu dle 

příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
- snížení běžných výdajů 

ORJ 134, § 6171, pol. 5169                          o 65 tis.Kč 

- zvýšení běžných výdajů 

ORJ 134, § 6171, pol. 5168                          o 65 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 5 
Objednávka nákupu antivirové licence ESET Secure Office Plus od 
společnosti XEVOS Solutions s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05081/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup práv k užívání 

antivirového systému ESET Secure Office Plus vůči společnosti XEVOS Solutions s.r.o. se 

sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, IČO: 27831345, ve výši 407 000,- Kč bez 

DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 6 
Objednávka technické podpory pro 200 ks licencí GENERO od 
společnosti VERA, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 05082/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky a o vystavení objednávky na technickou podporu 200 ks licencí 

FourJSGenero  vůči společnosti VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 

Praha 6, IČO: 62587978, ve výši 216 000,- bez DPH dle důvodové zprávy tohoto materiálu. 

  

2) ukládá 

  
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 15 
Záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG 
  
Usnesení číslo: 05083/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG se sídlem A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, 

Rakouská republika; pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České 

Budějovice, IČO 26080222 dle podmínek a parametrů v příloze č. 1 a důvodové zprávě 

předloženého materiálu, a to v objemu do 100 mil. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu rozhodl o možnosti 

nákupu dluhopisů dle podmínek a parametrů v příloze č. 1 a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu v objemu do 100 mil. Kč a o jejich budoucím prodeji 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 05084/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
1.1. o změně 

a) účelu použití části dotace ve výši 182 tis.Kč schválené městskému obvodu Slezská Ostrava 

na akci “Hydroizolace v objektech mateřských a základních škol městského obvodu Slezská 

Ostrava”, a to na pořízení 

- interaktivní tabule do kmenové třídy ZŠ Chrustova - pracoviště Chrustova 

- herního prvku na školní zahradu ZŠ Chrustova - pracoviště Škrobálkova 

b) charakteru části neinvestiční dotace ve výši 2 040 tis.Kč schválené městskému obvodu 

Martinov na úpravu stávajícího objektu hasičské zbrojnice na dotaci investiční 
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c) charakteru investiční dotace ve výši 1 000 tis.Kč schválené městskému obvodu Slezská 

Ostrava na rekonstrukci rozvodů vody ZŠ Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov na dotaci neinvestiční  

1.2. o poskytnutí finančních prostředků 

a) ve výši 541 tis.Kč městskému obvodu Martinov na vybavení nově zrekonstruované hasičské 

zbrojnice 

b) ve výši 1 933 tis.Kč městskému obvodu Poruba na spolufinancování a předfinancování akce 

“Podzemní kontejnery pro odpad v Ostravě-Porubě” 

c) v celkové výši  962 tis.Kč městskému obvodu Nová Ves na dokrytí nákladů na realizaci 

Osvětlení přechodu ul. U Hrůbků (140 tis.Kč), na studii parku v Ostravě-Nové Vsi (150 

tis.Kč), na rekonstrukci střechy budovy technického dvora na ul. Rolnické (490 tis.Kč) a na 

oplocení areálu technického dvora na ul. Rolnické (182 tis.Kč) 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

a) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské 

o 400 tis.Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské o 

400 tis.Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na ORJ 120 

(A.2.) na pol. 4116, org. 93000000, ÚZ 104513013 o 1 844 tis.Kč 

                                                         ÚZ 104113013 o 217 tis.Kč  

(A.3.) na pol. 4116, org. 94000000, ÚZ 104513013 o 3 725 tis.Kč 

                                                         ÚZ 104113013 o 438 tis.Kč  

(A.4.) na pol. 4116, org. 95000000, ÚZ 104513013 o 1 907 tis.Kč 

                                                         ÚZ 104113013 o 225 tis.Kč  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 279 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5024 o 99 tis.Kč 

                                            pol. 5134 o 230 tis.Kč 
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                                            pol. 5169 o 970 tis.Kč  

(A.2.) na ORJ 270, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 181 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 46 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5032 o 17 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 104113013, pol. 5011 o 22 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 6 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5032 o 2 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 7601, pol. 5011 o 11 tis.Kč    

                                                                                     pol. 5031 o 3 tis.Kč 

                                                                                     pol. 5032 o 1 tis.Kč 

         na ORJ 135, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5021 o 31 tis.Kč 

                                                                                              pol. 5031 o 8 tis.Kč  

                                                                                              pol. 5032 o 3 tis.Kč  

                                                                    ÚZ 104113013, pol. 5021 o 4 tis.Kč 

                                                                                              pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                              pol. 5032 o 1 tis.Kč 

                                                                    ÚZ 7601, pol. 5021 o 2 tis.Kč  

                                                                                   pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                   pol. 5032 o 1 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4349, org. 93000000, ÚZ 104513013, pol. 5132 o 51 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5909 o 1 507 tis.Kč  

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5132 o 6 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5909 o 175 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 7601, pol. 5132 o 3 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 3299, org. 85000001, pol. 5021, ÚZ 103533063 o 9 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103133063 o 2 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 103103639 o 1 tis.Kč   

          na ORJ 300, § 3299, pol. 5169, ÚZ 3638 o 85 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5132, org. 4271 o 40 tis.Kč 

                               § 3745, pol. 5169 o 200 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5139 o 100 tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5156, org. 4271 o 10 tis.Kč 

                               § 6112, pol. 5167 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5175, org. 2411 o 17 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5161 o 1 467 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 88 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5169, ORJ 130 o 2 807 tis.Kč (C.10.) 

(C.12.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5164 o 5 tis.Kč 

                                              pol. 5167 o 15 tis.Kč 

(A.3.) na ORJ 135, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 366 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 34 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 93 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 104113013, pol. 5011 o 43 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 4 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5032 o 11 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 7606, pol. 5011 o 22 tis.Kč  

                                                                                     pol. 5031 o 2 tis.Kč       

                                                                                     pol. 5032 o 5 tis.Kč 
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           na ORJ 133, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 85 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5137 o 10 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 7606, pol. 5137 o 5 tis.Kč 

           na ORJ 130, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 147 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 20 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5137 o 17 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 7606, pol. 5137 o 9 tis.Kč 

                                                                                       pol. 5139 o 1 tis.Kč 

            na ORJ 180, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5139 o 4 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5175 o 5 tis.Kč 

                                                                                                 pol. 5909 o 2 971 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                                                  pol. 5175 o 1 tis.Kč  

                                                                                                  pol. 5909 o 349 tis.Kč 

                                                                        ÚZ 7606, pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                                        pol. 5175 o 1 tis.Kč 

(A.4.) na ORJ 135, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 189 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5021 o 60 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5031 o 17 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5032 o 48 tis.Kč  

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5011 o 22 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5021 o 7 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5031 o 2 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5032 o 6 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 7606, pol. 5011 o 11 tis.Kč 

                                                                                      pol. 5021 o 4 tis.Kč 

                                                                                      pol. 5031 o 1 tis.Kč 

                                                                                      pol. 5032 o 3 tis.Kč 

          na ORJ 133, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 36 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5137 o 4 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 7606, pol. 5137 o 2 tis.Kč 

          na ORJ 130, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5137 o 43 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5139 o 20 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5137 o 5 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 7606, pol. 5137 o 3 tis.Kč 

                                                                                      pol. 5139 o 1 tis.Kč 

          na ORJ 180, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5139 o 5 tis.Kč 

                                                                                               pol. 5164 o 17 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5175 o 5 tis.Kč  

                                                                                               pol. 5909 o 1 467 tis.Kč 

                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5139 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5164 o 2 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5175 o 1 tis.Kč 

                                                                                                pol. 5909 o 173 tis.Kč 

                                                                       ÚZ 7606, pol. 5139 o 1 tis.Kč  

                                                                                       pol. 5164 o 1 tis.Kč 
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                                                                                       pol. 5175 o 1 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5133, ORJ 180, ÚZ 7109 o 2 tis.Kč (C.13.) 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 8173000000 o 184 tis.Kč (B.1.) 

(C.14.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5164, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 2 tis.Kč 

                                                                                        ÚZ 112103639 o 1 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7328 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7328 o 1 500 tis.Kč 

                                            pol. 6122, org. 7328 o 14 600 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7242 o 792 tis.Kč  

                                            pol. 6121, org. 7242 o 2 133 tis.Kč  

                               § 3744, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3075 o 993 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3209 o 1 240 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3209 o 395 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3212 o 395 tis.Kč      

                               § 2321, pol. 6121, org. 7183 o 530 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7183 o 1 510 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7183 o 980 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 7314 o 1 410 tis.Kč  

                               § 3631, pol. 6121, org. 4314 o 1 761 tis.Kč 

                                                             org. 4316 o 1 472 tis.Kč 

                                                             org. 4302 o 1 tis.Kč     

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 279 tis.Kč (A.1.) 

- investiční transfery 

na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4234 o 400 tis.Kč (C.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 519 o 541 tis.Kč (E.1.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 605 o 1 933 tis.Kč (E.1.)    

                                                                   org. 619 o 2 040 tis.Kč (C.7.) 

                                                                   org. 614 o 962 tis.Kč (C.8.)  

                                                    ÚZ 93, org. 503 o 1 000 tis.Kč (C.11.)  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 99 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5151 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 200 tis.Kč 
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                                            pol. 5153 o 150 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 150 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 150 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7601 o 22 tis.Kč (A.2.) 

(C.6.) na ORJ 136, § 4339, pol. 5151 o 12 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o 18 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 7 tis.Kč 

                              § 4376, pol. 5169 o 40 tis.Kč 

                              § 5519, pol. 5137 o 20 tis.Kč 

                                           pol. 5139 o 53 tis.Kč 

                                           pol. 5169 o 30 tis.Kč 

                              § 6211, pol. 5171 o 160 tis.Kč     

(C.9.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5139, org. 4271 o 200 tis.Kč   

                               § 6112, pol. 5139 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 100 tis.Kč 

                                            pol. 5162 o 80 tis.Kč 

                                            pol. 5194, org. 2411 o 17 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 150 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5156 o 55 tis.Kč 

                                            pol. 5166 o 500 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 370 tis.Kč 

                                            pol. 5172 o 40 tis.Kč 

                               § 6310, pol. 5163 o 100 tis.Kč 

(C.10.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5171 o 500 tis.Kč 

                                 § 3639, pol. 5151 o 245 tis.Kč 

                                              pol. 5153 o 370 tis.Kč 

                                              pol. 5154 o 250 tis.Kč 

                                              pol. 5169 o 23 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5152 o 1 140 tis.Kč 

                                              pol. 5154 o 279 tis.Kč   

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 20 tis.Kč (C.12.)  

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 46 tis.Kč (A.3.) 

na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 28 tis.Kč (A.4.) 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7109 o 2 tis.Kč (C.13.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6122, org. 7295 o 6 000 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7322 o 1 600 tis.Kč 

                                                             org. 7331 o 2 300 tis.Kč 

                                                             org. 7332 o 300 tis.Kč 

                                                             org. 7275 o 4 500 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7286 o 500 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7332 o 900 tis.Kč   

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7286 o 500 tis.Kč 

                                                                         org. 7211 o 500 tis.Kč  

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7300 o 430 tis.Kč 
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                                                                         org. 7301 o 362 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7334 o 2 133 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3130 o 993 tis.Kč 

                                                                         org. 3115 o 1 240 tis.Kč 

                                                             ÚZ 8113, org. 3115 o 395 tis.Kč  

                                                             ÚZ 95, org. 3049 o 395 tis.Kč  

                               § 2321, pol. 6121, org. 7094 o 240 tis.Kč 

                                                             org. 7281 o 70 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7217 o 2 350 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7281 o 140 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 7217 o 940 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 7217 o 470 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7312 o 220 tis.Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4309 o 1 952 tis.Kč 

                                                             org. 4307 o 1 282 tis.Kč   

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 962 tis.Kč (C.8.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5331, ORJ 160, ÚZ 2003, org. 4234 o 400 tis.Kč (C.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 519 o 2 040 tis.Kč (C.7.) 

                                                   ÚZ 3500, org. 603 o 1 000 tis.Kč (C.11.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 12 tis.Kč 

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638 o 85 tis.Kč  

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3639 o 3 tis.Kč (C.14.) 

- rezerva pro městské obvody 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 541 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 933 tis.Kč (E.2.) 

- rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 184 tis.Kč (B.1.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.4., C.11.) 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6906 - hydroizolace školských objektů 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 182 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci ZŠ Chrustova - interaktivní tabule a herní prvek na školní 

zahradě 
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na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 182 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 1 000 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6911 - rekonstrukce rozvodů vody ZŠ Pěší 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ Pěší” 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Martinov (C.7., E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 519 o 541 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na vybavení hasičské zbrojnice 

na § 551x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 541 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 519 o 2 040 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 619 o 2 040 tis.Kč 

- sníží běžné výdaje na akci Úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 040 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8767 - úprava stávajícího objektu hasičské zbrojnice 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 040 tis.Kč  

Městský obvod Poruba (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 1 933 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8763 - podzemní kontejnery na odpad v Ostravě-Porubě 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 933 tis.Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 962 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 4611 - osvětlení přechodu ul. U Hrůbků 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 140 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8764 - studie parku v Ostravě-Nové Vsi 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 150 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8765 - rekonstrukce střechy budovy technického dvora 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 490 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8766 - oplocení areálu technického dvora 

na § xxxx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 182 tis.Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0782/2016/OD o poskytnutí 
neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku 
  
Usnesení číslo: 05085/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o navýšení účelové neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, 

spolku, IČO: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30  Ostrava-Zábřeh na 

spolufinancování provozu alternativní dopravy  imobilních občanů 

b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0782/2016/OD o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. přísp. organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                               o 50 tis. Kč 

z v ý š í: 

neinvestiční transfery spolkům 

na § 4359, pol. 5222, ORJ 100                                                                    o 50 tis. Kč    
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.11.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Plán zimní údržby komunikací a plán zimního provozu MHD 2016/17 
  
Usnesení číslo: 05086/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plán zimní údržby komunikací a plán zimního provozu MHD 2016/17 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh schválení Statutu sociálního fondu 
  
Usnesení číslo: 05087/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zrušením 

a) Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu 

města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem schválený zastupitelstvem města 

dne 13.09.2006 usnesením č.2493/40 

b) Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem 

schválený usnesením rady města č.1882/RM1014/25 dne 20. 6. 2011 

ke dni 31. 12. 2016 
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2) souhlasí 

  
se schválením 

Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu 

města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem 

s účinností od 1. 1. 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D.                                Termín: 16.11.2016  T: 30.11.2016 

           vedoucí odboru platového a personálního  Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2016 

   vedoucí odboru financí a rozpočtu 

   
RM_MZP 2 
Návrh mimosoudní dohody - Dohody o narovnání uzavřené mezi 
smluvními stranami SMO a bývalou zaměstnankyní paní XXXX 
  
Usnesení číslo: 05088/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření Dohody o narovnání mezi smluvními stranami Statutárním městem 

Ostrava a bývalou zaměstnankyní XXXXXXXX dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 05089/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03191/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě paní MXXXXXXXX 

PXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX a pana Bc. 

JXXXXXXX KXXXXXXa, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX,            

o vzdání se funkce přísedících zastupitelstvu města 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení 

zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 16.11.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 12 
Pravidla městského názvosloví, zásady označování ulic a jiných 
veřejných prostranství, zásady označování městských obvodů a jejich 
částí 
  
Usnesení číslo: 05090/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Pravidla městského názvosloví, zásady označování ulic a jiných veřejných prostranství, zásady 

označování městských obvodů a jejich částí s účinností od 01.11.2016. 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_VZ 7 
VZMR Dodávka bezpečnostního řešení NGFW od spol. IXPERTA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05091/RM1418/73 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností IXPERTA 

s.r.o. se sídlem: Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 27599523 za cenu 

1.608.694,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 

  

 
  
 
 


