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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.01.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

08304/RM1418/116 RM_M 0 Schválení programu 116. schůze rady města 

konané dne 30.01.2018 

35 

08305/RM1418/116 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

08306/RM1418/116 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

08307/RM1418/116 RM_M 22 Ukončení projektu „Revitalizace vstupní plochy    

u Bludného balvanu, Vřesina“ 

50 

08308/RM1418/116 RM_M 23 Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný 

finanční příspěvek pro projekt “Náš domov”         

v rámci programu INTERREG V-A Slovenská 

republika - Česká republika 

50 

08309/RM1418/116 RM_M 25 Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný 

finanční příspěvek z programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika pro 

projekt “Technické vzdělávání v MŠ” 

50 

08310/RM1418/116 RM_M 29 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje          

v rámci dotačního programu “Příspěvky              

na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016” 

50 

08311/RM1418/116 RM_M 17 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

08312/RM1418/116 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Zajištění kreditů 

elektronických čipových karet”, poř. č. 23/2018 

25 

08313/RM1418/116 RM_MZP 2 Žádost občana města o projednání záležitosti 

radou města 

02 

08314/RM1418/116 RM_M 10 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 

23.-26.05.2018 

01 

08315/RM1418/116 RM_M 37 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města,        

do SRN (Drážďany) ve dnech 14.–15.02.2018 

01 

08316/RM1418/116 RM_VZ 10 Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Dopravní 

automobily”, poř. č. veřejné zakázky 211/2017 

01 

08317/RM1418/116 RM_MZP 1 Návrh částky žalované společnosti BDSTAV 

MORAVA s.r.o. k jednání o mimosoudním řešení 

sporu ve věci žaloby na úhradu smluvní pokuty 

za prodlení s předáním sedmi staveb díla 

EKOTERMO II A 

28 

08318/RM1418/116 RM_M 16 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro 

projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Ostrava II 

38 
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08319/RM1418/116 RM_M 18 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Řízení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014-2020 II.” 

38 

08320/RM1418/116 RM_M 28 ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzev k 

předkládání projektových záměrů 

38 

08321/RM1418/116 RM_M 24 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektů “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 02” a “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 03” 

38 

08322/RM1418/116 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Bikesharing v Ostravě”,        

poř. č. 41/2017 

38 

08323/RM1418/116 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů      

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace,                   

IČO 70631956 a právnické osoby Domov pro 

seniory Iris, příspěvková organizace,                 

IČO 70631824 

40 

08324/RM1418/116 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

08325/RM1418/116 RM_VZ 8 Schválení návrhu zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu s vystavením objednávky na zajištění 

služeb pro projekt “Společné plánování udržitelné 

sítě sociálních služeb v Ostravě” 

86 

08326/RM1418/116 RM_VZ 9 schválení smlouvy o dílo ke zhotovení 

„Demografické prognózy vývoje počtu a věkové 

struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy 

na období 2017-2040“ 

86 

08327/RM1418/116 RM_MZP 3 Návrh na úpravu platu ředitele Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

31 

08328/RM1418/116 RM_M 13 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, p.o.,    

na projekt “JANÁČEK OSTRAVA 2018 - 

společný projekt ostravské hudební scény” 

42 

08329/RM1418/116 RM_M 33 Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

NDM a JFO na krytí dopadů legislativní změny 

na osobní náklady 

42 

08330/RM1418/116 RM_M 38 Návrh na poskytnutí účelového příspěvku 

organizaci PLATO Ostrava, p.o., na stavební 

úpravy v objektu Bauhaus 

42 

08331/RM1418/116 RM_M 21 Poskytnutí finančního daru zájmovému spolku 

Ifakara, z.s., na podporu financování stavby          

a vybavení střední technické školy Sv. Idy           

v Mpanze, Morogoro v Tanzánii. 

87 

08332/RM1418/116 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Poskytování služeb 

provozování elektronického nástroje pro zadávání 

veřejných zakázek“ poř. č. 30/2018 

90 
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08333/RM1418/116 RM_M 19 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 

města 

08 

08334/RM1418/116 RM_M 20 Návrh na souhlas s realizací stavby “Revitalizace 

rybníků ve Výškovicích” 

08 

08335/RM1418/116 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojek NN včetně přípojkové skříně         

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě       

o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

08336/RM1418/116 RM_M 27 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv      

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro 

fyzickou osobu a pro Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace 

08 

08337/RM1418/116 RM_M 34 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Muglinov a v k. ú. Svinov, obec Ostrava    

a návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08338/RM1418/116 RM_M 35 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt          

č. 3 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

08339/RM1418/116 RM_M 36 Svěření pravomoci k vyznačování souhlasných 

usnesení rady města 

08 

08340/RM1418/116 RM_M 30 Doplnění usnesení č. 08277/RM1418/115 - Návrh 

na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě      

ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, 

v PZ zóně Ostrava - Mošnov 

08 

08341/RM1418/116 RM_M 6 Uzavření smlouvy o poskytování poradenství      

a konzultací se společností HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o. pro rok 2018 

05 

08342/RM1418/116 RM_M 7 Vystavení objednávky na zpracování 

geometrických plánů pro připravovanou stavbu 

“Komunikace - Severní spoj” (k.ú. Hošťálkovice) 

05 

08343/RM1418/116 RM_M 9 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší                        

v k.ú. Muglinov” 

05 

08344/RM1418/116 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Sportovní hala - Sokolovna 

Svinov (TDS+BOZP)”, poř. č. 247/2017 

05 

08345/RM1418/116 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu 

MNO - část I”, poř. č. 106/2017 

05 

08346/RM1418/116 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby 

(TD)”, poř. č. 240/2017 

05 

08347/RM1418/116 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace         

ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“           

poř. č. 10/2018 

05 
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08348/RM1418/116 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Stavidlová komora”,            

poř. č. 268/2017 

05 

08349/RM1418/116 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce 

vrátnic” poř. č. 269/2017 

05 

08350/RM1418/116 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Stavební úpravy pavilonu H1    

a H2”, poř. č. 171/2017 

05 

08351/RM1418/116 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace -     

ul. Klasná”, poř. č. 237/2017 

05 

08352/RM1418/116 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Posílení vodovodu                  

ul. Na Rovince, DN 300”, poř. č. 256/2017 

05 

08353/RM1418/116 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “PZ Mošnov - kácení dřevin       

a sanace území”, poř. č. 226/2017 

05 

08354/RM1418/116 RM_M 4 Oznámení o veřejném projednání Změny            

č. 1 Územního plánu Petřvaldu 

89 

08355/RM1418/116 RM_M 31 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu           

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

08356/RM1418/116 RM_M 32 Prováděcí smlouva na nákup licencí VM ware 83 

08357/RM1418/116 RM_M 2 Uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR 

s Českou národní bankou za účelem přijetí dotace 

pro městský obvod Ostrava- Jih 

07 

08358/RM1418/116 RM_M 3 Smlouva o účtu – uzavření nových smluv          

pro účty vedené u České spořitelny, a.s. 

07 

08359/RM1418/116 RM_M 5 Uzavření Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy            

o obchodování na finančním trhu pro možnost 

uzavírat derivátové, devizové a úrokové transakce 

na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s. 

07 

08360/RM1418/116 RM_M 14 Úprava rozpočtu r. 2018 07 

08361/RM1418/116 RM_M 15 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

a činnosti za rok 2017 

07 

08362/RM1418/116 RM_M 39 Návrh darovací smlouvy na poskytnutí 

peněžitého daru Železničnímu muzeu 

moravskoslezskému, o. p. s. na realizaci výstav    

a vydání brožur 

09 

08363/RM1418/116 RM_M 8 Uzavření smlouvy o dílo na ozelenění 

dekontaminovaného území za Novou Karolinou 

na pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

84 

08364/RM1418/116 RM_VZ 3 Zpracování projektové dokumentace úpravy 

stávající kotelny v objektu Hlubinská 6, Ostrava 

84 

08365/RM1418/116 RM_VZ 4 Výměna inverterů a baterií v nouzových 

zářivkových svítidlech v Patrových garážích 

Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava – 

Dubina 

84 

08366/RM1418/116 RM_M 1 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2018 

01 
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RM_M 0 
Schválení programu 116. schůze rady města konané dne 30.01.2018 
  
Usnesení číslo: 08304/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 116. schůze rady města konané dne 30.01.2018 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08305/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, Těšínská 
710,710 07 Ostrava - Slezská Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
Ing. XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce člena představenstva obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, se sídlem Těšínská 710, 710 07 

Ostrava - Slezská Ostrava, s účinností ke dni 28.02.2018 

  

2) volí 

  
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s.,                 

IČO: 253 93 430, se sídlem Těšínská 710, 710 07 Ostrava - Slezská Ostrava,                           

Ing. Iva Furmančíka, nar. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, s účinností ke dni 01.03.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti              
AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08306/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
45 
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v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o  provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.            

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2018 společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. dle přílohy                

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti    

AKORD & POKLAD, s.r.o. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností AKORD & POKLAD, 

s.r.o. a jednatelkou společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednatelce společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 30.06.2019 

 jednatelka 

  
 

RM_M 22 
Ukončení projektu „Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, 
Vřesina“ 
  
Usnesení číslo: 08307/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
50 
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k usnesení č. 07156/RM1418/101 
k usnesení č. 07915/RM1418/111 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu „Revitalizace vstupní plochy u Bludného 

balvanu, Vřesina“ spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje od poskytovatele 

Moravskoslezského kraje se sídlem 28 října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

  

 
RM_M 23 
Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek    
pro projekt “Náš domov” v rámci programu INTERREG V-A Slovenská 
republika - Česká republika 
  
Usnesení číslo: 08308/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o nenávratný finanční příspěvek pro projekt “Náš 

domov” v rámci Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty programu Interreg V-A 

Slovenská republika - Česká republika 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                      

a předložením žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích příloh pro projekt dle 

bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy Fondu malých projektů Regionu Bílé 

Karpaty programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v případě,                    

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o nenávratný 

finanční příspěvek uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.02.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 08.02.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu “Náš domov” realizovaného        

z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika mezi Statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a partnery Mateřská škola, 

Klokočov č. 976, Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, Mateřská 

škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace a Základní a mateřská škola Ostrava, 

Ostrčilova 10, příspěvková organizace za účelem podání žádosti a realizace projektu “Náš 

domov” dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Zahájení přípravy a podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek        
z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika          
pro projekt “Technické vzdělávání v MŠ” 
  
Usnesení číslo: 08309/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o nenávratný finanční příspěvek                              

pro projekt ”Technické vzdělávání v MŠ” v rámci Fondu malých projektů programu Interreg 

V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, vyhlášeného Regionem Bílé Karpaty 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                     

a předložením žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích příloh pro projekt dle 

bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 1 Fondu malých projektů programu 

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, Prioritní osa 3 Rozvoj místních iniciativ   

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti                

o nenávratný finanční příspěvek, uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.02.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 08.02.2018 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu ”Technické vzdělávání v MŠ” 

realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a partnery 

Základná škola s mateřskou školou Kornela Mahra 11 v Trnavě, Mateřská škola Ostrava, 

Blahoslavova 6, PO, Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, PO a Mateřská škola Ostrava, Na 

Jízdárně 19a, PO za účelem podání žádosti a realizaci projektu “Technické vzdělávání v MŠ” 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu “Příspěvky          
na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016” 
  
Usnesení číslo: 08310/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06742/RM1418/98 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice       

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

na financování projektu „Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice               

v Beskydech“ v rámci dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2016”,    

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
schvaluje financování projektu dle bodu 1) tohoto usnesení v celkové výši 986.000,- Kč, v roce 

2018  na zajištění financování částku ve výši 690.200,- Kč, přičemž v částce je obsaženo 

spolufinancování ve výši 345.100,- Kč a předfinancování v částce 345.100,- Kč z Fondu pro 
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děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční výdaje na ORJ 190 

na § 3429, pol. 5331, ÚZ 1010                                                      o          691 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi SMO a MOb - výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 517                                     o          691 tis. Kč 

  

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- zvýší převody mezi SMO a MOb - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 517                                    o           691 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010                                                      o          691 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 15.07.2018 

 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 17 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy         
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08311/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Zajištění kreditů elektronických čipových karet”,      
poř. č. 23/2018 
  
Usnesení číslo: 08312/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na nákup kreditů na nabití elektronických čipových 

karet, na jejichž základě budou zaměstnancům Městské policie Ostrava poskytovány služby 

sloužící k rekondici a rehabilitaci, se společností: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

Sídlo: Čkalovova 6144/20,  708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 25385691 

 

za cenu nejvýše přípustnou 825.000,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_MZP 2 
Žádost občana města o projednání záležitosti radou města 
  
Usnesení číslo: 08313/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
02 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vyřízení podnětu občana města k odvolání Ing. Břetislava Gibase z funkce tajemníka 

magistrátu obsaženého v přípisech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu primátorem 

způsobem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) projednala 

  
žádost občana města o projednání odvolání Mgr. Renaty Kolkové, MPA z funkce vedoucí 

odboru legislativního a právního dle přípisů v příloze č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 10 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty                                           
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora,                        
do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 23.-26.05.2018 
  
Usnesení číslo: 08314/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 23.-26.05.2018 za účelem účasti na Jarní 

konferenci 2018 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 12.06.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 37 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady města, do SRN (Drážďany) ve dnech 14.–15.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08315/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Drážďany)      

ve dnech 14.-15.02.2018 za účelem návštěvy Dopravního muzea v Drážďanech a pracovních 

jednání 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.03.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_VZ 10 
Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky “Dopravní automobily”,              
poř. č. veřejné zakázky 211/2017 
  
Usnesení číslo: 08316/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 

statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce “Dopravní 

automobily”, poř. č. 211/2017 

  

2) rozhodla 

  
na základě Zápisu o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (viz příloha č. 2 
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předloženého materiálu) a Zprávy o hodnocení nabídek (viz příloha č. 3 předloženého 

materiálu) předložených Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

1. o vyloučení účastníka zadávacího řízení - společnost M 3000, a. s., Šaldova 36, 186 00  

Praha 8, IČO 25084526, 

2. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky “Dopravní automobily” - společnost 

THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147, za cenu nejvýše 

přípustnou 13.196.000,-- Kč bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným Českou republikou 

- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje dle Dohody o plné moci                  

č. 3035/2017/KP ze dne 11. 10. 2017 na jedné straně a společností THT Polička,                       

s. r. o., Starohradská 316, 572 01  Polička, IČO 46508147 na straně druhé, dle přílohy             

č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh částky žalované společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o. k jednání     
o mimosoudním řešení sporu ve věci žaloby na úhradu smluvní pokuty 
za prodlení s předáním sedmi staveb díla EKOTERMO II A 
  
Usnesení číslo: 08317/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 08136/RM1418/113 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
návrh částky žalované společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o. k mimosoudnímu řešení sporu 

ve věci žaloby na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním sedmi staveb díla 

EKOTERMO II A dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO: 26807947, se sídlem      

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II 

(zn.předkl.) 
38 
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Usnesení číslo: 08318/RM1418/116 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o podporu na projekt Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 02_17_047 v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.05.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

spolupracovat s odborem strategického rozvoje při předložení žádosti o podporu a všech jejích 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 02_17_047 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.05.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 28 400 tis. Kč 

- v roce 2018: 1 500 tis. Kč 

- v letech 2019 - 2021: 26 900 tis. Kč 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 28 400 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 420 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení pro 

rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

letech 2019 - 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 18 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Řízení 
Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 II.” 
  
Usnesení číslo: 08319/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Řízení Strategie ITI ostravské 

aglomerace 2014-2020 II.” v rámci výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc, 

specifický cíl 1.3 Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni dle 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 8 571 tis. Kč 

- v roce 2018: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 286 tis. Kč 

- v roce 2019:  

na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 285 tis. Kč dle přílohy č.1  předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 

statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 28 
ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzev k předkládání projektových 
záměrů 
  
Usnesení číslo: 08320/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 17 “Spolupráce - klastry” k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu                        

a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 01_17_216, 

01_17_217, 01_17_218 a 01_17_219 ŘO OPPIK “Podnikání a inovace                                   

pro konkurenceschopnost”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 18 “Školící střediska” k předkládání projektových záměrů 

pro opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace 

výsledků výzkumné a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 01_17_177 ŘO OPPIK 

“Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit: 

1) výzvu č. 17 “Spolupráce - klastry” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné           

a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 01_17_216, 01_17_217, 01_17_218 a 01_17_219 

ŘO OPPIK “Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

2) výzvu č. 18 “Školící střediska” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI 

ostravské aglomerace “Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné           

a vývojové činnosti” ve vazbě na výzvu č. 01_17_177 ŘO OPPIK “Podnikání a inovace        

pro konkurenceschopnost”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 24 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města 
Ostrava - projekt 02” a “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03” 
  
Usnesení číslo: 08321/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6682/RM1014/88 
k usnesení č. 6683/RM1014/88 
k usnesení č. 6684/RM1014/88 
k usnesení č. 7681/RM1014/102 
k usnesení č. 10635/RM1014/138 
k usnesení č. 10357/RM1014/136 
k usnesení č. 10470/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů 

“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02”            

a “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03” pro zhotovitele společnost AWT Rekultivace    

a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175 
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za cenu nejvýše přípustnou: 246 704 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Bikesharing v Ostravě”, poř. č. 41/2017 
  
Usnesení číslo: 08322/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07518/RM1418/106 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na vybudování systému veřejného sdílení 

jízdních kol, tzv. bikesharingu, a jeho provozování v Ostravě, z důvodu uvedeného                         

v předloženém materiálu účastníka, který podal nabídku pod poř. č. 1: 

 

REKOLA Bikesharing s.r.o. 

se sídlem: Tusarova 877/56, Holešovice, 170 00 Praha 7 

IČO: 04893875 

  

2) zrušuje 

  
dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                

v platném znění, otevřené řízení  na vybudování systému veřejného sdílení jízdních kol,        

tzv. bikesharingu, a jeho provozování v Ostravě, v rozsahu předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                   
IČO 70631956 a právnické osoby Domov pro seniory Iris, příspěvková 
organizace, IČO 70631824 
  
Usnesení číslo: 08323/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
40 
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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 

darů do vlastnictví právnické osoby : 

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - 

Zábřeh, IČO 70631956 

Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, IČO 70631824 

dle přílohy 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 02.02.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,               
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 08324/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,     

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 02.02.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_VZ 8 
Schválení návrhu zadání veřejné zakázky malého rozsahu s vystavením 
objednávky na zajištění služeb pro projekt “Společné plánování 
udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 08325/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 07062/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na zajištění služeb pro 

projekt “Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě”                               

(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) s dodavatelem Mgr. Rostislav Honus,         

Kremličkova 5, 709 00 Ostrava; IČO 73913821, za cenu 174 000,-- Kč bez DPH dle přílohy    

č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 9 
schválení smlouvy o dílo ke zhotovení „Demografické prognózy vývoje 
počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy         
na období 2017-2040“ 
  
Usnesení číslo: 08326/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo s Univerzitou Karlovou, 

Přírodovědeckou fakultou, Albertov 2038/6, 128 00 Praha 2 - Nové Město,                            

IČO 00216208 - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 3 
Návrh na úpravu platu ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 08327/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,             

s účinností od 01.01.2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
plat Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,             

s účinností od 01.03.2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově 
filharmonii Ostrava, p.o., na projekt “JANÁČEK OSTRAVA 2018 - 
společný projekt ostravské hudební scény” 
  
Usnesení číslo: 08328/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové 

organizaci, se sídlem 28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, 

IČO: 00373222,  na projekt “JANÁČEK OSTRAVA 2018 - společný projekt ostravské 

hudební scény” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

 ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

 na § 3312, pol. 5901                                   o 2 000 tis. Kč 

- z v y š u j í 
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 neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3312, pol. 5331, org. 4212, ÚZ 2003  o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,      o 2 000 tis. Kč 

  

 
RM_M 33 
Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz NDM a JFO na krytí 
dopadů legislativní změny na osobní náklady 
  
Usnesení číslo: 08329/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2018 na krytí dopadů legislativní změny 

na osobní náklady organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, o 2 548 tis. Kč, 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 28. října 124, Ostrava – Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, o 3 601 tis. Kč   

                         

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                o     6 149 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

na § 3311, pol. 5331, org. 4234   o  2 548 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, org. 4212   o  3 601 tis. Kč 

  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 2 548 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,      o 3 601 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 navýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 2 548 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,      o 3 601 tis. Kč 

        

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 38 
Návrh na poskytnutí účelového příspěvku organizaci PLATO Ostrava, 
p.o., na stavební úpravy v objektu Bauhaus 
  
Usnesení číslo: 08330/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
42 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/55  
  

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového příspěvku organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, ve výši 714 tis. Kč 

na stavební úpravy v objektu Bauhaus dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

 kapitálová rezerva na ORJ 230 

 na § § 6409, pol. 6909                                o 714 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250   o 714 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO 71294538,   

- zvýšení neinvestičního příspěvku o 714 tis. Kč 

  

 
RM_M 21 
Poskytnutí finančního daru zájmovému spolku Ifakara, z.s., na podporu 
financování stavby a vybavení střední technické školy Sv. Idy v 
Mpanze, Morogoro v Tanzánii. 
  
Usnesení číslo: 08331/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
87 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč zájmovému spolku Ifakara, z.s., se sídlem 

Prumperk 85/3, 921 00 Brno - Řečkovice, IČO: 06305946 a o uzavření Darovací smlouvy dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

    

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, který se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                            o 20 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3129, pol. 5240                            o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Poskytování služeb provozování elektronického 
nástroje pro zadávání veřejných zakázek“ poř. č. 30/2018 
  
Usnesení číslo: 08332/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytování 
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služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek eGORDION verze 

3.3 - Tender arena včetně profilu zadavatele v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

Tender systems s.r.o. 

se sídlem: nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 

IČO: 291 45 121 

za jednotkové ceny dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
  
Usnesení číslo: 08333/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem  Moravská Ostrava       

a Přívoz, v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a)  obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v úplném znění, a to: 

a) jednotka č. 1738/901 - jiný nebytový prostor,  v domě č.p. 1738 na pozemku parc.č. 1101/8, 

včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 

1101/8 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                              

ve výši 21981/261691, 

b) spoluvlastnický  podíl  ve  výši 21326/124160  k pozemku  parc.č.  591/3 zahrada                      

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s realizací stavby “Revitalizace rybníků                       
ve Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 08334/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby “Revitalizace rybníků ve Výškovicích” na části pozemku parc. č. 855/1          

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
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dle katastrální situace stavby - viz příloha  č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojek NN včetně 
přípojkové skříně k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08335/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, 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-Výškovice 567/3, Plavi, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č.  2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně k části 

pozemku: 

parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Výškovice, 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 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Vítkovice, 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-Vítkovice 189/27, Kuchař, NN” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č.  5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Vítkovice, 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. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 100/38 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, 736/3, SMO, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č.  8/2 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k části pozemku: 

p. p. č. 100/38 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností        
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava, a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro fyzickou osobu          
a pro Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  
Usnesení číslo: 08336/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přípojky včetně vodoměrné šachty k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda, 

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

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti železničního mostu 

s železniční dráhou včetně kabelu trakčního vedení a venkovního osvětlení k č pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 1335/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1335/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1335/51 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO 709 94 234 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov         
a v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města nepronajmout 
část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08337/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace    

o výměře 3,5 m2 v k. ú. Muglinov, 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 část pozemku parc. č. 2692 - ostatní plocha, silnice o výměře        

40 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou                             

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

  

3) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 8 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 33/55  
  

RM_M 35 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v bytovém domě          
na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08338/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3 o velikosti                         

1+1 umístěného ve 2. sníženém podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku             

parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,                    

na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 

JXXXX KXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXX XXX XX 

XXXXX 

na dobu určitou od 1. 2. 2018 po dobu výkonu zaměstnání žadatele u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje, 

za nájemné ve výši 2.849,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a zálohy na služby 

spojené s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Svěření pravomoci k vyznačování souhlasných usnesení rady města 
  
Usnesení číslo: 08339/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Změnu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),            

ve znění pozdějších předpisů zejména § 184a, který mj. stanoví, že souhlas vlastníka pozemku, 

nebo stavby s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu 

dokumentace nebo projektové dokumentace (dle důvodové zprávy) předloženého materiálu 
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2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového 

vyznačoval souhlasná usnesení rady města na dokumenty v souladu s ustanovením                    

§ 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),                  

ve znění pozdějších předpisů 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Doplnění usnesení č. 08277/RM1418/115 - Návrh na uzavření dodatku č. 
1 ke kupní smlouvě ev.č. 1234/2016/MJ na pozemek v k. ú. Mošnov, v PZ 
zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 08340/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 08277/RM1418/115 
k usnesení č. 2059/ZM1418/32 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 1) svého usnesení č. 08277/RM1418/115, kterým doporučila zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2016/MJ ze dne 27. 4. 2016 

mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum a vývoj – 

technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava,                   

IČO: 276 77 257 tak, že příloha č. 4 se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou                   

č. 1 předloženého materiálu 

  

  

2) mění 

  
bod 2) svého usnesení č. 08277/RM1418/115 takto: 

„doporučuje zastupitelstvu města 

udělit předchozí písemný souhlas se zcizením pozemku p. p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce 

Mošnov formou rozdělením odštěpením sloučením, a to za podmínky, že 

-  předmětem rozdělení odštěpením sloučením bude: 

a) pozemek p.p. č. 802/83 v k.ú. Mošnov, obce Mošnov a 

b) všechna práva a povinnosti, která vyplývají z kupní smlouvy ev. č. 1234/2016/MJ  ze dne 

27. 4. 2016 mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum         

a vývoj – technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava,               

IČO: 276 77 257, včetně jejího dodatku č.1, který bude uzavřen mezi společností Vítkovice – 
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výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a statutárním městem Ostrava, to vše v rozsahu 

uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého materiálu a 

c) všechna práva a povinnosti z územního rozhodnutí č.j. 10776/2016/Han OSÚP-1157/2016/7 

ze dne 19.1.2017, vydaného Městským úřadem Příbor, odborem stavebního řádu a přestupků,  

a stavebního povolení č.j. 2022/2017/Han OSÚP-404/2017/3 ze dne 23.3.2017, vydaného 

Městským úřadem Příbor, odborem stavebního řádu a přestupků, které nabylo právní moci dne 

11.4.2017, 

- nástupnickou společností bude obchodní společnost Maestoso Advanced Materials a.s.,  

IČO:  01893475, se sídlem Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 

- ke kterému dojde v rámci přeměny společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj –  technické 

aplikace a. s.,  

dle přílohy č. 5 předloženého  materiálu za podmínky 

- udělení souhlasu správce programu – Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se  zcizením  

pozemku formou rozdělením odštěpením sloučením a 

- mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Vítkovice – výzkum a vývoj –  

technické aplikace a. s., se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava,                 

IČO:  27677 257 bude uzavřena smlouva o přistoupení k dluhu, na základě které společnost  

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. přistoupí ke všem finančním závazkům  

vyplývajícím z kupní smlouvy včetně dodatku č. 1, který bude uzavřen mezi společností 

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. a statutárním městem Ostrava,               

to vše v   rozsahu uvedeném v přílohách č. 3, 4 předloženého materiálu, jejichž nositelem           

se v důsledku   realizace přeměny společnosti Vítkovice – výzkum a vývoj – technické 

aplikace a. s.,  rozdělením odštěpením sloučením stane společnost Maestoso Advanced 

Materials a.s., a o   jejímž uzavření na straně města rozhodne rada města” 

  

3) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města body 1) a 2) tohoto usnesení v rámci materiálu „Návrh                      

na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 1234/2016/MJ na pozemek v k.ú. Mošnov,        

v PZ zóně Ostrava – Mošnov“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Uzavření smlouvy o poskytování poradenství a konzultací                             
se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08341/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o  poskytování poradenství a konzultací se společností HaskoningDHV 

Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,                          

IČO: 45797170 s celkovou maximální výší do 200.000,- Kč vč. DPH za kalendářní rok 2018 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Vystavení objednávky na zpracování geometrických plánů                          
pro připravovanou stavbu “Komunikace - Severní spoj”                              
(k.ú. Hošťálkovice) 
  
Usnesení číslo: 08342/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zpracování geometrických plánů pro připravovanou stavbu 

“Komunikace - Severní spoj” zhotoviteli: 

GAKO-Oblouk s.r.o.,se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 26813637 

za cenu nejvýše přípustnou 175 000,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 02.02.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                       
se stavbou “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém                
a Pěší v k.ú. Muglinov” 
  
Usnesení číslo: 08343/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov” mezi vlastníkem: 

Brilliant investment s.r.o. 

Se sídlem: Růžová 95/13, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 03539601 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p.p.č. 402/15 v k.ú. Muglinov, 

obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov” mezi vlastníkem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Se sídlem: Nádražní 28/3114, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku p.p.č. 399 v k.ú.Muglinov, obec 

Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Sportovní hala - Sokolovna Svinov (TDS+BOZP)”, poř. 
č. 247/2017 
  
Usnesení číslo: 08344/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi včetně 

zpracování Plánu BOZP a jeho následné aktualizace při realizaci stavby “Sportovní hala - 

Sokolovna Svinov” v k.ú. Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

 

JS Property, a.s. 
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se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 589.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Energetické úspory v areálu MNO - část I”,                   
poř. č. 106/2017 
  
Usnesení číslo: 08345/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07712/RM1418/108 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                        

v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení  na provedení zateplení střešních                            

a obvodových plášťů budov, výměny otvorových výplní tj. oken, dveří a vrat, nezbytné 

výměny klempířských prvků a zajištění dalších souvisejících stavebních prací vč. vyregulování 

otopných soustav u objektu “Centrální sklad/sklad oddělení zásobování” a objektu “Lékařská 

pohotovostní služba a autodílny MNO” umístěných v areálu městské nemocnice Ostrava,                    

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Vodohospodářské stavby (TD)”, poř. č. 240/2017 
  
Usnesení číslo: 08346/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08091/RMm1418/26 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 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, s účastníkem, 
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který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou: 4 541 635,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská 
a Gorkého“ poř. č. 10/2018 
  
Usnesení číslo: 08347/RM1418/116 

(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 realizaci stavební akce 

rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v ulicích Soukenická, Valchařská a Gorkého,              

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 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. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

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

2. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

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

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. David Kutý, MBA - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

4. Ing. Petr Gelnar - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

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: 31.05.2018 

 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: 31.05.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Stavidlová komora”, poř. č. 268/2017 
  
Usnesení číslo: 08348/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 
  
1) rozhodla 

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

nazvané “Stavidlová komora ČS na výtlaku do AN”, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o. 

se sídlem: Milenov 135, 753 61 Milenov 

IČO: 483 92 570 

za cenu nejvýše přípustnou 2.099.800,- Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce vrátnic” poř. č. 269/2017 
  
Usnesení číslo: 08349/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Nová radnice - rekonstrukce vrátnic” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy       

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 5.525.376,49 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy pavilonu H1 a H2”, poř. č. 171/2017 
  
Usnesení číslo: 08350/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07317/RM1418/103 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,                       

za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona                    

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Stavební 

úpravy v pavilonu H2 - zřízení Metabolické JIP a chráněné únikové cesty v pavilonu H1”            

v Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci, v k.ú. Moravská Ostrava, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s. 

se sídlem: Zlín, Kúty 3967 

IČO: 46900918 

za cenu nejvýše přípustnou 14.471.244,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace - ul. Klasná”,                           
poř. č. 237/2017 
  
Usnesení číslo: 08351/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07780/RM1418/109 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,      

na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace v ul. Klasná v k.ú. Hrabová”, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

JANKOSTAV s.r.o. 

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

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 4.473.008,17 Kč bez DPH 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300”,                  
poř. č. 256/2017 
  
Usnesení číslo: 08352/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07871/RM1418/110 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
dle ust. § 107 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen “zákon”), ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce                 

na realizaci stavby “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300”, v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, účastníka, který předložil svou nabídku pod: 

poř č. 2: 

TALPA - RPF, s.r.o. 

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČO: 64615391 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona, na realizaci stavby “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300”,             

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 8.100.717,53 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území”,                 
poř. č. 226/2017 
  
Usnesení číslo: 08353/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07781/RM1418/109 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,      

na kácení dřevin a sanaci území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 

822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 3: 

GOLEM F-M s.r.o. 

se sídlem: č.p. 922, 739 47  Kozlovice 

IČO: 25899325 

za cenu nejvýše přípustnou 2.248.168,20 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 4 
Oznámení o veřejném projednání Změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu 
  
Usnesení číslo: 08354/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k Oznámení o veřejném projednání Změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 08355/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas 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, pod čísly               

005 až 012 a) dle předloženého materiálu 
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2) nevydává 

  
předchozí souhlas k  pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

012b) a 013 - městský obvod Svinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Prováděcí smlouva na nákup licencí VM ware 
  
Usnesení číslo: 08356/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Prováděcí smlouvy č. 2018-003 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí                       

k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29.9.2016 se spol. MERIT GROUP a.s.,  

se sídlem Březinova 136/7, 772 00, Olomouc, IČO: 64609995, za cenu 267 188,22,- Kč                 

bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 2 
Uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR s Českou národní 
bankou za účelem přijetí dotace pro městský obvod Ostrava- Jih 
  
Usnesení číslo: 08357/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR  s Českou národní bankou, Na Příkopě 28, 

115 03 Praha 1, IČO 48136450 pro městský obvod Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 3 
Smlouva o účtu – uzavření nových smluv pro účty vedené u České 
spořitelny, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08358/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č.1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 27-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 20028-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 1595552/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 19-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 20036-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 40010-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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8) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 6653942/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 6672502/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 50016-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 1673539339/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 

4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 70180-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 30015-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

14) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 110189-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 
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15) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 20183-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění přílohy č. 15 předloženého 

materiálu 

  

16) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 40184-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

17) rozhodlo 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 6015-1649297309/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

18) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o účtu pro účet č. 5295012/0800 mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Uzavření Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o obchodování na finančním 
trhu pro možnost uzavírat derivátové, devizové a úrokové transakce    
na finančním trhu s Českou spořitelnou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08359/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 

18.2.2014, evidenční číslo 0152/2014//OFR mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, 

Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 82 a statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Úprava rozpočtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08360/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 9 100 tis.Kč (B.2.) 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 210 o 175 tis.Kč (C.3.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 100 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5169, org. 97000000, ÚZ 112100000 o 5 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 112500000 o 26 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 635 tis.Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 5139, ORJ 136 o 21 tis.Kč (C.7.) 

kapitálové výdaje 

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 2 928 tis.Kč (B.1.) 

na § 3639, pol. 6122, ORJ 136 o 85 tis.Kč (C.1.) 

na § 3612, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 1080, org. 2010 o 12 512 tis.Kč (C.2.) 

na § 3319, pol. 6127, ORJ 160 o 47 tis.Kč (C.8.) 

z v y š u j e  financování 

na pol. 8115, ÚZ 1070, ORJ 120 o 2 928 tis.Kč (B.1.) 

na pol. 8115, ORJ 120 o 9 100 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 85 tis.Kč (C.1.) 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 175 tis.Kč (C.3.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 635 tis.Kč (C.6.) 

na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 21 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 12 512 tis.Kč (C.2.) 
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- neinvestiční transfery 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 160 o 47 tis.Kč (C.8.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 31 tis.Kč (C.5.) 

- rezerva živnostenského úřadu 

na § 2141, pol. 5901, ORJ 245 o 100 tis.Kč (C.4.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2017 
  
Usnesení číslo: 08361/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2017 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního odboru 

Ostrava HZS MSK 

předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav rozpočtu roku 2017 a 

vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2017, ke kterým mají schválené dispoziční 

oprávnění 

Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO a ředitel Územního odboru Ostrava HZS 

MSK 

Termín: 28.2.2018 
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b) ředitelům příspěvkových organizací 

- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2017 

Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem  MSK  

- zajistit předání “Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2017” vždy 7 

dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům hodnotící komise 

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 

- předat rozpočtovému oddělení OFR přehled vyúčtování poskytnutých dotací obchodním 

společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané čerpání 

Termín: do 28.2.2018 

- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací za uplynulý rok a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování 

výsledků tohoto hodnocení do “Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za 

rok 2017 - závěrečný účet” 

Zodpovídají: vedoucí odvětvových odborů 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit      

ke schválení radě města 

Termín: 27.2.2018 

b) koordinovat termíny a účast členů hodnotících komisí na hodnocení hospodaření a činnosti 

za rok 2017 v případě nutnosti požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

která je povinnou součástí “Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací za rok 2017” 

Termín: 6.2.2018 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy          

a krajským úřadem za rok 2017 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 

vyhláškami Ministerstva financí 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a ostatními subjekty 

f) zpracovat “Zprávu o výsledku hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet” a předložit 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 52/55  
  

radě města k projednání dne 5.6.2018 a zastupitelstvu města dne 20.6.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.06.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
vedoucí veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO 

a obecně prospěšných společností založených SMO a jejich zapracování do “Zprávy                 

o výsledku hospodaření SMO za rok 2017 - závěrečný účet” 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.05.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 39 
Návrh darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru Železničnímu 
muzeu moravskoslezskému, o. p. s. na realizaci výstav a vydání brožur 
  
Usnesení číslo: 08362/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč Železničnímu muzeu moravskoslezskému,    

o. p. s., 

IČO: 29452228,  se sídlem: Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava                       

k financování nových výstav a vydání dvou brožur o historii železnice v regionu 

b) o uzavření darovací smlouvy na poskytnutí peněžitého daru dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 
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§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                o 20 tis. Kč 

 

z v ý š í: 

 

běžné výdaje na: 

 

§ 3315, pol. 5221, ORJ 0100                                                     o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 8 
Uzavření smlouvy o dílo na ozelenění dekontaminovaného území                  
za Novou Karolinou na pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08363/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na ozelenění dekontaminovaného území za Novou Karolinou            

na pozemku parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava se společností:  

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

za celkovou cenu v místě a čase obvyklou  271.900,50 Kč bez DPH - dle přílohy                   

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Zpracování projektové dokumentace úpravy stávající kotelny v objektu 
Hlubinská 6, Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08364/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Termia K+Š s.r.o., 28. října 168, 709 00  

Ostrava,  IČO: 47985852 na zpracování projektové dokumentace úpravy   zařízení stávající 

kotelny v objektu školícího střediska Městské policie Ostrava, Hlubinská 6, Ostrava,                     

a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   82 000,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.02.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Výměna inverterů a baterií v nouzových zářivkových svítidlech v 
Patrových garážích Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava – Dubina 
  
Usnesení číslo: 08365/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ELIN servis s.r.o., Hornická 64/3212 , 702 00  

Ostrava- Moravská Ostrava,  IČO: 25396633 na výměnu inverterů a baterií v nouzových 

zářivkových svítidlech v objektu Patrových garáží Ostrava – Dubina I, ul. Horní 284/65 

Ostrava – Dubina a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   189 599,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.02.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 1 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně “Vlajka         
pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10.3.2018 
  
Usnesení číslo: 08366/RM1418/116 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka  pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne 10.3.2018 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.03.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

 

 


