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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 20.12.2017 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08066/RMm1418/26 RM_M 0 Schválení programu 26. mimořádné schůze rady 

města konané dne 20.12.2017 

35 

08067/RMm1418/26 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

08068/RMm1418/26 RM_M 16 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do SRN (Berlín) ve dnech 21.-24.11.2017 

42 

08069/RMm1418/26 RM_M 17 Zprávy ze zahraničních pracovních cest pana 

Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do SRN (Berlín)              

ve dnech 25.-29.9.2017, do Nizozemí 

(Amsterdam) ve dnech 5.-8.10.2017 a informace      

o zrušení zahraniční pracovní cesty na Ukrajinu 

(Kyjev) ve dnech 14-17.11.2017 

42 

08070/RMm1418/26 RM_M 14 ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzev                   

k předkládání projektových záměrů, složení 

Řídicího výboru ITI 

38 

08071/RMm1418/26 RM_M 15 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy                    

k předkládání projektových záměrů 

38 

08072/RMm1418/26 RM_M 31 Návrh na personální změny ve výboru 

zastupitelstva města pro udělování čestného 

občanství a cen města a v komisích rady města 

28 

08073/RMm1418/26 RM_M 13 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - 

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 

70631824 

41 

08074/RMm1418/26 RM_M 3 Informace o zahraniční pracovní cestě Mgr. 

Michala Mariánka, náměstka primátora, a JUDr. 

Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švédska 

(Stockholm) a Rakouska (Vídeň) ve dnech 07.-

10.11.2017 

30 

08075/RMm1418/26 RM_M 22 Likvidace nerealizovaných projektů výstavby                   

a rekonstrukcí Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

40 

08076/RMm1418/26 RM_M 32 Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvku 

poskytnutého domovu pro seniory Kamenec, 

příspěvková organizace 

41 

08077/RMm1418/26 RM_M 30 Úprava rozpočtu v ORJ 180 86 

08078/RMm1418/26 RM_M 4 Návrh uzavřít Dohodu o plné moci s Regionem 

Poodří 

08 

08079/RMm1418/26 RM_M 5 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, 

likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho 

vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 

 

08 
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08080/RMm1418/26 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí      

do části pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností DEKINVEST, investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

08 

08081/RMm1418/26 RM_M 7 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě na část nemovitosti v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava s ŘSD ČR. Návrh na uzavření 

dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k částem 

nemovitostí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava                  

s fyzickou osobou. 

08 

08082/RMm1418/26 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností MAHLE Behr Ostrava 

s.r.o. 

08 

08083/RMm1418/26 RM_M 9 Návrh k neudělení souhlasu městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

08084/RMm1418/26 RM_M 10 Souhlas s trvalým odnětím pozemku v k. ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava 

08 

08085/RMm1418/26 RM_M 11 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

08086/RMm1418/26 RM_M 25 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části jednotky č. 3039/106 v bytovém domě na ul. 

Horní 3039/114, Ostrava-Bělský les, souhlas                

se změnou účelu užívání předmětu nájmu a návrh 

na uzavření dohody o plné moci 

08 

08087/RMm1418/26 RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku     

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08088/RMm1418/26 RM_M 27 Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce (Městská 

nemocnice Ostrava) 

08 

08089/RMm1418/26 RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN a NN do pozemku v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP 

Invest, spol. s r.o. 

08 

08090/RMm1418/26 RM_M 2 Návrh koupit transformátor 400 kVA v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

08091/RMm1418/26 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD)”, 

poř. č. 240/2017 

05 

08092/RMm1418/26 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského”, 

poř. č. 209/2017 

05 

08093/RMm1418/26 RM_VZ 8 Návrh na zpracování investičního záměru                    

pro připravovanou akci “MNO - Výstavba nového 

objektu s hyperbarickou komorou” 

 

05 
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08094/RMm1418/26 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů              

do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace 

80 

08095/RMm1418/26 RM_M 23 Návrh smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci výzvy č. 2/2016 

80 

08096/RMm1418/26 RM_M 12 Prováděcí smlouva na nákup licencí Microsoft 83 

08097/RMm1418/26 RM_M 18 Dohoda o ukončení Servisních a materiálových 

smluv se společností Konica Minolta Business 

Solutions Czech spol s.r.o. 

83 

08098/RMm1418/26 RM_M 21 Prováděcí smlouva Enterprise se společností 

Microsoft 

83 

08099/RMm1418/26 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o vytvoření díla a licenční 

smlouvy na vytvoření koncepce poskytování 

služeb pro dočasné užívání a návrh na její aplikaci 

na území statutárního města Ostravy 

38 

08100/RMm1418/26 RM_M 19 Úprava rozpočtu r. 2017 07 

08101/RMm1418/26 RM_M 20 Návrh dodatku č. 25 ke Směrnici č.1/2007                

pro nakládání s finančními prostředky, postupy            

v účetnictví a další ustanovení s účinností                     

od 01.01.2018 

07 

08102/RMm1418/26 RM_VZ 2 Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě- 

Mariánských Horách 

84 

08103/RMm1418/26 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Ostraha objektů Městského 

stadionu”, poř. č. 270/2017 

84 

08104/RMm1418/26 RM_VZ 5 Návrh Rámcové dohody o podmínkách 

poskytování mobilních služeb elektronických 

komunikací se společností O2 Czech Republic a.s. 

na období od 1.1.2018 do 31.1.2021 

84 

08105/RMm1418/26 RM_VZ 7 Servisní úkony na odlučovačích ropných látek, 

sorpčních vpustích a čistírně odpadních vod 

84 

08106/RMm1418/26 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Ošetřování trávníku fotbalového 

hřiště (Městský stadion)”, poř. č. 253/2017 

84 

08107/RMm1418/26 RM_M 24 Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 28 

08108/RMm1418/26 RM_ORG 1 Informace o průběhu výběrového řízení a návrh            

na jmenování nového ředitele/ředitelky právnické 

osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková 

organizace 

31 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 28 Vyhlášení výběrového řízení na člena 

představenstva společnosti Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 26. mimořádné schůze rady města konané dne 
20.12.2017 
  
Usnesení číslo: 08066/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 26. mimořádné schůze rady města konané dne 20.12.2017 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů            
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08067/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 
576, Ostrava, PSČ 725 26, IČO 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 společnosti Dům seniorů              

v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednateli společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 28.06.2019 

 jednatel společnosti 
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RM_M 16 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Berlín) ve dnech 21. -
24.11.2017 
  
Usnesení číslo: 08068/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 07479/RM1418/106 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

p.o., do SRN (Berlín) ve dnech 21.-24.11.2017 

  

 
RM_M 17 
Zprávy ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, 
ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do SRN (Berlín)                 
ve dnech 25.-29.9.2017, do Nizozemí (Amsterdam) ve dnech 5.-8.10.2017 
a informace o zrušení zahraniční pracovní cesty na Ukrajinu (Kyjev) ve 
dnech 14-17.11.2017 
  
Usnesení číslo: 08069/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávy  ze zahraničních  pracovních   cest pana Marka Pokorného,  ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do SRN (Berlín)  ve dnech 25.- 29.09.2017,  do Nizozemí 

(Amsterdam) ve dnech 05.-08.10.2017 a  informace o  zrušení zahraniční pracovní cesty                   

na Ukrajinu (Kyjev)  ve dnech 14-17.11.2017 

  

 
RM_M 14 
ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzev k předkládání projektových 
záměrů, složení Řídicího výboru ITI 
  
Usnesení číslo: 08070/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.2 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním znevýhodněním a osob 

pečujících o děti a jiné závislé osoby” ve vazbě na výzvu č. 45 ŘO OPZ “Zvýšit míru 

zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nizkokvalifikovaných a znevýhodněných”, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 14 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 ITI 

ostravské aglomerace “Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních 

průmyslových oborů” ve vazbě na výzvu č. 45 ŘO OPZ “Zvýšit míru zaměstnanosti 

podpořených osob, zejména starších, nizkokvalifikovaných a znevýhodněných”, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 15 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 ITI 

ostravské aglomerace “Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních 

průmyslových oborů” ve vazbě na výzvu č. 45 ŘO OPZ “Zvýšit míru zaměstnanosti 

podpořených osob, zejména starších, nizkokvalifikovaných a znevýhodněných”, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 16 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI 

ostravské aglomerace “Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” 

ve vazbě na výzvu č. 50 Řídicího orgánu OPZ “Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
nové složení Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace, které je přílohou č. 5 předloženého 

materiálu 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit: 

1) výzvu č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.2 ITI ostravské aglomerace 

“Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné 
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závislé osoby” ve vazbě na výzvu č. 45 ŘO OPZ “Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených 

osob, zejména starších, nizkokvalifikovaných a znevýhodněných”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

2) výzvu č. 14 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 ITI ostravské aglomerace 

“Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních průmyslových oborů” ve vazbě 

na výzvu č. 45 ŘO OPZ “Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, 

nizkokvalifikovaných a znevýhodněných”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) výzvu č. 15 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 ITI ostravské aglomerace 

“Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních průmyslových oborů” ve vazbě 

na výzvu č. 45 ŘO OPZ “Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, 

nizkokvalifikovaných a znevýhodněných”, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 4) výzvu č. 16 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI ostravské aglomerace 

“Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” ve vazbě na výzvu 

č. 50 Řídicího orgánu IROP “Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 15 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k předkládání projektových 
záměrů 
  
Usnesení číslo: 08071/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05908/RM1418/86 
k usnesení č. 06154/RM1418/90 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 6 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI ostravské 

aglomerace “Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 

řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí                        

pro uplatnění na trhu práce” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 8 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.3 ITI ostravské 
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aglomerace “Podpora sociálního podnikání” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

1) vyhlásit změnu výzvy č. 6 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI 

ostravské aglomerace “Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 

řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí                      

pro uplatnění na trhu práce” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) vyhlásit změnu výzvy č. 8 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.2.3 ITI 

ostravské aglomerace “Podpora sociálního podnikání” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.12.2017 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 31 
Návrh na personální změny ve výboru zastupitelstva města                           
pro udělování čestného občanství a cen města a v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 08072/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM, na funkci člena komise pro strategický  rozvoj 

  

2) odvolává 

  
z funkce člena komise: 

- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

  Ing. TXXXXX PXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX XXXXXXX 

- pro IT/IS 

  Mgr. JXXXXX MXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 
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- muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

  Ing. MXXXXX KXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

  

3) jmenuje 

  
a) do funkce předsedy komise pro dopravu 

      Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM 

b) do funkce člena komise: 

    - sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

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

    - pro IT/IS 

      Ing. Petra Pivodu, MBA, člena ZM 

    - pro strategický rozvoj 

      Žanetu Thomasovou, členku ZM 

    - muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

      Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) odvolat z funkce člena výboru ZM pro udělování čestného občanství a cen města  

    - Ing. JXXXXX VXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

b) zvolit členem výboru ZM pro udělování čestného občanství a cen města  

    - Jindřicha Středulu, člena ZM 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh na změnu ve složení výboru zastupitelstva města                     
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pro udělování čestného občanství a cen města dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 13 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Domov                    
pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 
70631824 
  
Usnesení číslo: 08073/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 

70631824, v celkové výši 77 504,50 Kč. 

  

 
RM_M 3 
Informace o zahraniční pracovní cestě Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města,             
do Švédska (Stockholm) a Rakouska (Vídeň) ve dnech 07.-10.11.2017 
  
Usnesení číslo: 08074/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahraniční pracovní cestě  Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a JUDr. 

Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švédska (Stockholm) a Rakouska (Vídeň) ve dnech 

07.-10.11.2017 

  

 
RM_M 22 
Likvidace nerealizovaných projektů výstavby a rekonstrukcí Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 08075/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
40 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, o udělení souhlasu s proúčtováním a likvidací 

nerealizovaných projektů - zmařených investic v celkové hodnotě 39.456.482,-- Kč, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná výlučně o majetek ve vlastnictví Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, nabytý do vlastnictví organizace podle § 27, odst. 7 písm. d) 

zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nemá námitek                      

k likvidaci nerealizovaných projektů v celkové hodnotě 39.456.482,-- Kč dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvku poskytnutého 
domovu pro seniory Kamenec, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 08076/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost Domova pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, IČO 70631816, sídlem 

Bohumínská 71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, o změnu podmínek pro čerpání 

investičního příspěvku ve výši 292 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s dovybavením 

půjčovny kompenzačních pomůcek - 4 ks elektrických lůžek včetně antidekubitních matrací, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku ve výši 292 000,- Kč na úhradu nákladů 

spojených s dovybavením půjčovny kompenzačních pomůcek - 4 ks elektrických lůžek včetně 

antidekubitních matrací, 
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dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Úprava rozpočtu v ORJ 180 
  
Usnesení číslo: 08077/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

  na § 4357, pol. 5909, ÚZ 12, ORJ 180                                            o     537 tis. Kč 

-  zvyšují běžné výdaje 

  na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180                                        o     537 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Návrh uzavřít Dohodu o plné moci s Regionem Poodří 
  
Usnesení číslo: 08078/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít na straně zmocněnce Dohodu o plné moci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                     

s Regionem Poodří, IČO 695 81 762, sídlo Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice  

  

2) ukládá 
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vedoucímu odboru investičního 

zajistit všechny nezbytné úkony vyplývajících z Dohody o plné moci dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, za podmínky že rada města rozhodne uzavřít Dohodu o plné moci dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 01.01.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 5 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti 
movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 08079/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Ostravy, v celkové pořizovací hodnotě 1.939.843,50 Kč, specifikovaných v příloze 

č. 1 předloženého materiálu, 

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

pořizovací hodnotě 6.294.398,- Kč specifikovaných v příloze č. 2 předloženého materiálu, 

- o vyřazení použitých movitých věcí dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu v celkové 

hodnotě 8.234.241,50 Kč, vypůjčených na základě Smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ 

ze dne 31. 12. 2003, ve znění dodatků č. 1-28, České republice - Hasičský záchranný sbor 

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

  

2) ukládá 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy zajistil 

- úkony související s fyzickým převzetím použitých movitých věcí specifikovaných v přílohách 

č. 1 a 2 předloženého materiálu od České republiky - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje vč. vyhotovení předávacích protokolů, 

- fyzickou likvidaci movitých věcí uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení 

předseda: p. Tomeček Stanislav, za odbor hospodářské správy 

    Ing. Pecková Veronika, za odbor majetkový 

    Bc. JXXXXX RXXXX, za HZS MSK 

    VXXXXX ŽXXXX, DiS, za HZS MSK 

  

4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do části pozemku               
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy                
se společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08080/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky a vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 200/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet 

podfondu DEKINVEST, podfond Alfa 
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se sídlem: Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800 

IČO: 247 95 020 

v rámci stavby “Prodejna pro dům a zahradu, Na Rovince, Ostrava” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizační přípojky a vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 200/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet 

podfondu DEKINVEST, podfond Alfa 

se sídlem: Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 10800 

IČO: 247 95 020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města, a to parc.č. 

200/8, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 46,20 m2, a to část označenou v 

situačním snímku jako “A” o výměře 27,60 m2 a část označenou v situačním snímku jako “B” 

o výměře 18,60 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Na Rovince) 

se společností 

DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. jednající na účet 

podfondu DEKINVEST, podfond Alfa 

se sídlem: Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00 

IČO: 247 95 020 

za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 5.082,- Kč/ročně, za účelem vybudování kanalizační                

a vodovodní přípojky v rámci realizace stavby “Prodejna pro dům a zahradu, Na Rovince, 

Ostrava”, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy do dne, který předchází dni právních 

účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kanalizační a vodovodní přípojky k předmětu 

nájmu ve prospěch nájemce jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději však                         

do 31. 12. 2019, 

a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část nemovitosti 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava s ŘSD ČR. Návrh na uzavření dodatku č. 
1 k nájemní smlouvě k částem nemovitostí v k. ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava s fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 08081/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 2075/2016/MJ ze dne 19.07.2016 k části 

pozemku parc. č. 2079/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 78 m2 v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava 

s 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390, 

kterým dojde ke změně v čl. IV. odst. 1, a to k prodloužení doby nájmu do 30.06.2018, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 2307/2016/MJ ze dne 02.09.2016 k částem 

pozemků, a to: 

- k části pozemku parc.č. 806/11, orná půda o celkové výměře 144,50 m2 (část “A” o výměře 

51 m2, část “B” o výměře 1 m2 a část “C” o výměře 92,50 m2) 

- k části pozemku parc. č. 567/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 5,46 m2 

- k části pozemku parc. č. 806/12, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,76 m2 

vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

s 

TXXXXXX KXXXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm: XXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXX , 

kterým dojde ke změně v čl. IV. odst. 1, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2018, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností MAHLE Behr 
Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08082/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby VTL plynovodní přípojky v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 813/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/28- ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 368, 472 51 Mošnov 

IČO: 277 75 763 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

2) rozhodla 

  
rozhodla na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- k části pozemku p. p. č. 813/26, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 66,90 m2 

- k části pozemku p. p. č. 813/27, ost. plocha - jiná plocha o výměře 39,10 m2 

- k části pozemku p. p. č. 813/28, ost. plocha - jiná plocha o výměře 48,30 m2 

- k části pozemku p. p. č. 813/30, ost. plocha - jiná plocha o celkové výměře 23,10 m2, a to část 

označené v situačním snímku jak “A” o výměře 15 m2 a část označené v situačním snímku jako 

“B” o výměře 8,10 m2, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov (ul. Průmyslová) 

se společností 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 368, 472 51 Mošnov 

IČO: 277 75 763 

za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 19.514,- Kč/ročně a za účelem vybudování VTL 

plynovodní přípojky v rámci realizace stavby “VTL přípojka a regulační stanice plynu                       

pro výrobní areál MAHLE Behr Ostrava s.r.o. v Mošnově”, na dobu určitou ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské 

sítě - VTL plynovodní přípojky k předmětu nájmu ve prospěch nájemce jako oprávněného               

do veřejného seznamu, nejpozději však do 31.12.2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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RM_M 9 
Návrh k neudělení souhlasu městskému obvodu Moravská Ostrava                     
a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 08083/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s tím, aby městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz užíval k výkonu své samostatné 

působnosti pozemek parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava sám nebo prostřednictvím své příspěvkové organizace 

s odvoláním na čl. 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy 

  

 
RM_M 10 
Souhlas s trvalým odnětím pozemku v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08084/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím pozemku parc. č. 2241/93 - orná půda v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Krásné Pole,                 

ze zemědělského půdního fondu (druh orná půda) na ostatní plocha - zeleň 

pro Statutární město Ostrava, Městský obvod Krásné Pole, se sídlem Družební 576, 725 26 

Ostrava, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Ves                        
u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08085/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2            

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

- p. p. č. 1340/29 - orná půda o výměře 807 m2 

- p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 355 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části jednotky č. 
3039/106 v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský les, 
souhlas se změnou účelu užívání předmětu nájmu a návrh na uzavření 
dohody o plné moci 
  
Usnesení číslo: 08086/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ze strany pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu  na pronájem části jednotky č. 3039/106, 

vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití -  jiný nebytový prostor, umístěné             

v 1. podzemním podlaží bytového domu č. p. 3039, část obce Bělský Les, který stojí 

na pozemku parc. č. 126/15, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 114, 

Ostrava-Bělský Les, sestávající ze 4 místností, a to  016 - místnost č. 1, 020 -  šatna, 021 -

sprcha a 022 - WC, o celkové výměře 45,68 m2, s žadatelem 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29, 700 30 

Ostrava-Hrabůvka, zastoupený předsedou spolku panem Zdeňkem Jedličkou 

na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

s výší  měsíčního nájemného  914,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním prostor 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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2) souhlasí 

  
s tím, aby spolek Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 

272/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, provedl v souladu s platnými právními předpisy a normami 

 na své náklady změnu účelu užívání předmětu nájmu (016 místnosti č. 1 o výměře 37,05m2)  

ze skladu hořlavého spotřebního zboží a materiálu na klubovnu spolku.  

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se spolkem Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO:                    

012 59 857, se sídlem Závodní 272/28, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08087/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3630/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

o výměře 735,50 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 27 
Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce (Městská nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 08088/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít „Dohodu o skončení výpůjčky“ 

s Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem: Nemocniční 898/20,              

728 80 Ostrava, IČO: 00635162 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a NN 
do pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s CTP Invest, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 08089/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN a podzemního kabelového vedení NN             

do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro investora: 

CTP Invest, spol. s r.o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 66 453 

v rámci stavby “CTPark Ostrava Hrabová, Přeložka OS_9148 a úprava LDS” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení inženýrských sítí - 

provozování a údržba podzemního kabelového vedení 2x VN a podzemního kabelového vedení 

NN k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň 

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

Českomoravská distribuce s.r.o. 

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00  Praha 8, IČO 246 69 504  

a s investorem: 

CTP Invest, spol. s r.o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 66 453 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, a to: 

parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 1,20 m2, části B o výměře 25 m2              

a části C o výměře 29,60 m2 

s CTP Invest, spol. s r. o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 66 453 

za účelem vybudování inženýrských sítí - podzemního kabelového vedení 2x VN                               

a podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby “CTPark Ostrava Hrabová, Přeložka 

OS_9148 a úprava LDS” 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok, tj. 2.790,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti shora uvedených inženýrských sítí                       

ve prospěch Českomoravské distribuce s. r. o., IČO 246 69 504, jako oprávněného, nejpozději 

však 31.12.2020 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh koupit transformátor 400 kVA v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08090/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
koupit transformátor 400 kVA v. č. 9715737, který je umístěný v trafostanici OS_8007 Přívoz, 

na pozemku p. č. st. 775 (budova a pozemek jsou ve vlastnictví statutárního města Ostrava), 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
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od společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO                    

247 29 035, za sjednanou kupní cenu 70 200,00 Kč + DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD)”, poř. č. 240/2017 
  
Usnesení číslo: 08091/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon dozoru v oblasti 

projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného 

technického dozoru stavebníka při jejich realizaci, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
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členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora                     

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.03.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského”, poř. č. 209/2017 
  
Usnesení číslo: 08092/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07456/RM1418/105 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                     
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ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce na realizaci 

stavby “Voliéra kondora královského” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu 

uvedeného v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zpracování investičního záměru pro připravovanou akci “MNO 
- Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou” 
  
Usnesení číslo: 08093/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 

záměru pro akci “MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou”                                

se zpracovatelem Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 483 91 531,  

za cenu nejvýše přípustnou 222.000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 08094/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

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

z jednotlivých darů dle přílohy č. 1, 2 a 3 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: 05.01.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 23 
Návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 2/2016 
  
Usnesení číslo: 08095/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy č. 00011722 mezi státním fondem životního prostředí České republiky                

a statutárním městem Ostrava o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí 

České republiky, pro zpracování “Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón                      

na území statutárního města Ostravy” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Prováděcí smlouva na nákup licencí Microsoft 
  
Usnesení číslo: 08096/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Prováděcí smlouvy č. 2017_147 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí                    

k produktům Microsoft ze dne 01.12.2014 se spol. SoftwareONE Czech Republic s.r.o.,                      

se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00, Praha - Michle, IČO: 24207519, za cenu                          

367 619,64 EUR bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 18 
Dohoda o ukončení Servisních a materiálových smluv se společností 
Konica Minolta Business Solutions Czech spol s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08097/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o ukončení Servisních a materiálových smluv se společností Konica minolta 

Business Solutions spol s.r.o., IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 4395/13, Brno - Židenice, 

628 00, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Prováděcí smlouva Enterprise se společností Microsoft 
  
Usnesení číslo: 08098/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy Enteprise se společností Microsoft Ireland Operation Limited, 

One Microsoft Place, South Country Industrial Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko,                     

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy             
o vytvoření díla a licenční smlouvy na vytvoření koncepce poskytování 
služeb pro dočasné užívání a návrh na její aplikaci na území 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08099/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01342/RM1418/23 
k usnesení č. 1382/ZM1418/21 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o vytvoření díla a licenční 

smlouvy na vytvoření koncepce poskytování služeb pro dočasné užívání v rámci projektu 

Refill a vytvoření návrhu na aplikaci této koncepce na území statutárního města Ostravy,                

za cenu nejvýše přípustnou 75000,- bez DPH se společností Kulturní centrum Cooltour Ostrava 

z.ú., Macharova 302/13, 70200 Ostrava - Přívoz, IČO: 03849228, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 19 
Úprava rozpočtu r. 2017 
  
Usnesení číslo: 08100/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6171, pol. 2322, ORJ 210 o 94 tis. Kč (C.6.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13015 o 286 tis. Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 103133063 o 14 tis. Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 103533063 o 79 tis. Kč (A.2.) 

                                      ÚZ 103533063, org. 92000000 o 9 350 tis. Kč (A.8.) 

                                      ÚZ 103133063, org. 92000000 o 1 100 tis. Kč (A.8.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 130, § 4399, pol. 5136, ÚZ 13015 o 5 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 210 tis. Kč 

                                                              pol. 5031 o 52 tis. Kč 

                                                              pol. 5032 o 19 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 750 tis. Kč (C.1.) 

na § 3699, pol. 5175, ORJ 300 o 1 tis. Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 136 o 8 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5031 o 45 tis. Kč 

                                            pol. 5424 o 5 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5021 o 80 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5153, ORJ 137 o 1 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

(A.2.) na ORJ 300, § 3111, pol. 5336, ÚZ 103133063, org. 85 o 14 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103533063, org. 85 o 79 tis. Kč  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.6.) na § 6330, pol. 5341, ORJ 120, org. 522 o 47 tis. Kč 

                                                             org. 505 o 47 tis. Kč 

z v y š u j e  

- rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč (C.4.) 
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- účelová rezerva odboru školství a sportu 

(A.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 9 350 tis. Kč 

                                                                                      ÚZ 103133063 o 1 100 tis. Kč  

s n i ž u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 8 tis. Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 8 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5019 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5021 o 400 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5011 o 2 430 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 630 tis. Kč 

                                            pol. 5032 o 100 tis. Kč    

                                            pol. 5424 o 120 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 1 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 750 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 8 tis. Kč (A.3.) 

s n i ž u j e  rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 1 tis. Kč (C.2.)  

Městský obvod Krásné Pole (A.4.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 287 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 287 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.5., A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 473 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 030 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 473 tis. Kč 
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- běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 030 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5., A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 422 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 394 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 422 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 394 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.5., C.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 278 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 278 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 505 o 47 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 47 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 144 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 144 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 074 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 074 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 328 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 328 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 1 704 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 1 704 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.7.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 158 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 158 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 522 o 47 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 47 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2017 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 20 
Návrh dodatku č. 25 ke Směrnici č.1/2007 pro nakládání s finančními 
prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení s účinností                    
od 01.01.2018 
  
Usnesení číslo: 08101/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Dodatek č. 25 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy                     

v účetnictví a další ustanovení s účinností od 01.01.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 2 
Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 08102/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pravidelný úklid garáží MMO na ul. Pašerových       

v Ostravě - Mariánských Horách v roce 2018, za cenu nejvýše přípustnou 185.952,- Kč bez 
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DPH společnosti Čistoty Dotek s.r.o., IČO 05032792, se sídlem Lidická 811/27, Ostrava - 

Vítkovice 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.01.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů Městského stadionu”, poř. č. 
270/2017 
  
Usnesení číslo: 08103/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na zajištění ostrahy objektů Městského stadionu                

v Ostravě – Vítkovicích v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Bezpečnostní agentura ZIROS, s.r.o. 

Sídlo: ul. 4. května 217, Frýdek – Místek, PSČ 738 01 

IČO: 25390759 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací se společností O2 Czech Republic a.s.                 
na období od 1.1.2018 do 31.1.2021 
  
Usnesení číslo: 08104/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických 
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komunikací se společností O2 Czech Republic, a.s., se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 

Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 7 
Servisní úkony na odlučovačích ropných látek, sorpčních vpustích                  
a čistírně odpadních vod 
  
Usnesení číslo: 08105/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti EKOAQUA plus spol. s r.o., IČO:                

258 36 668, sídlo Ahepjukova 2798/31, 702 00 Ostrava, na provádění servisních úkonů 

odlučovačů ropných látek, sorpčních vpustí a čistírně odpadních vod podle provozních řádů, 

jejich čištění podle potřeby v objektech SMO  od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 - dle seznamu                

v příloze č. 1, za cenu nejvýše přípustnou 162 900,- Kč bez DPH 

a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.12.2017 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Ošetřování trávníku fotbalového hřiště (Městský 
stadion)”, poř. č. 253/2017 
  
Usnesení číslo: 08106/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na ošetřování 

trávníku fotbalového hřiště v areálu Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích na období               

od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

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

IČO: 25911368 

za cenu nejvýše přípustnou 973.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 24 
Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 08107/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk II Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností 

od 01.01.2018 

  

2) schvaluje 

  
doplněk II přílohy číslo 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s účinností od 01.01.2018 

  

 
RM_ORG 1 
Informace o průběhu výběrového řízení a návrh na jmenování nového 
ředitele/ředitelky právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 08108/RMm1418/26 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka 

právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace  

  

2) ruší 

  
výběrové řízení  na obsazení pracovního místa  ředitele/ředitelky právnické osoby Komorní 

scéna Aréna, příspěvková organizace, IČO: 00845035, se sídlem ul. 28. října 289/2, Ostrava, 
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PSČ: 701 85 

  

3) jmenuje 

  
Mgr. RXXXX HXXXXXX, s účinností od 01.01.2018, do funkce ředitelky Komorní scény 

Aréna, příspěvková organizace 

  

4) schvaluje 

  
plat Mg. RXXXX HXXXXXX, ředitelky Komorní scény Aréna, příspěvková organizace,                 

s účinností od 01.01.2018 

  

 
 


