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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.11.2014 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

3/RM1418/2 RM_M 0 Schválení programu 2. schůze rady města dne 

12.11.2014 

28 

4/RM1418/2 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Šatní skříňky - Městská policie 

Ostrava”, poř. č. 241/2014 

25 

5/RM1418/2 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Lumíra Palyzy, 1. náměstka primátora, a Ing. 

Martina Štěpánka, Ph.D., člena zastupitelstva 

města, do Monaka ve dnech 17.-19.11.2014 a 

Belgie (Brusel) ve dnech 19.-20.11.2014 

01 

6/RM1418/2 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Revitalizace městské zeleně”, 

poř.č.135/2014 

38 

7/RM1418/2 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce místní 

komunikace ul. K. Svobody”, poř. č. 121/2014 

38 

8/RM1418/2 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

9/RM1418/2 RM_M 4 Návrh na záměr města prodat spoluvl. podíl 

pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava; Návrh 

na záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Lhota u 

Ostravy, obec Dolní Lhota 

08 

10/RM1418/2 RM_M 5 Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt 

pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou a v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví SMO 

08 

11/RM1418/2 RM_M 2 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na “Výsadby v 

centru Ostravy” a “Rekonstrukci zahrady 

Waldorfské MŠ” 

33 

12/RM1418/2 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické 

zahrady Ostrava, příspěvková organizace od 

1.11.2014 

33 

13/RM1418/2 RM_M 3 Žádost společnosti ENVIRTA CZ s.r.o. o 

prominutí smluvní pokuty 

80 

14/RM1418/2 RM_ORG 1 Změna termínu 2. zasedání zastupitelstva města 35 

  
 
 
 
 
 
 
 
 (zn.předkl.) 
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RM_M 0 
Schválení programu 2. schůze rady města dne 12.11.2014 
  
Usnesení číslo: 3/RM1418/2 

28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  program 2. schůze rady města dne 12.11.2014 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Šatní skříňky - Městská policie Ostrava”, poř. č. 
241/2014 
  
Usnesení číslo: 4/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výrobu, dodávku, dopravu, 

instalaci a montáž 121 ks šatních skříněk pro Městskou policii Ostrava, a to v rozsahu dle 

předloženého návrhu se společností: 

VERITAS stavby, s.r.o. 

se sídlem: Dr. Martínka 1419/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

IČO: 27856399 

za cenu nejvýše přípustnou 610.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 6 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Lumíra Palyzy, 1. 
náměstka primátora, a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena 
zastupitelstva města, do Monaka ve dnech 17.-19.11.2014 a Belgie 
(Brusel) ve dnech 19.-20.11.2014 
  
Usnesení číslo: 5/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Lumíra Palyzy, 1. náměstka primátora, a  Ing. Martina Štěpánka, 

Ph.D., člena zastupitelstva města, do Monaka ve dnech 17.-19.11.2014 za účelem účasti při 
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vyhlášení výherce kandidatury na pořadatelství Kontinentálního poháru v roce 2018 a do 

Belgie (Brusel) ve dnech 19.-20.11.2014 za účelem účasti při vyhlášení držitele žluté vlajky 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi a členovi zastupitelstva města Ing. Martinu 

Štěpánkovi, Ph.D.   

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 09.12.2014 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Revitalizace městské zeleně”, poř.č.135/2014 
  
Usnesení číslo: 6/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00153/14 
k usnesení č. 10161/RM1014/134 
k usnesení č. 10636/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci projektu “Revitalizace městské 

zeleně” na jednotlivých plochách městské zeleně s funkcí parková zeleň a na jednotlivých 

plochách městských lesů na území města Ostravy, z důvodu uvedeného v předloženém návrhu, 

uchazeče, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 2 

KHL - EKO, a.s.  

se sídlem: Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov  

IČO: 26160277 

 

  

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 

projektu “Revitalizace městské zeleně” na jednotlivých plochách městské zeleně s funkcí 

parková zeleň a na jednotlivých plochách městských lesů na území města Ostravy s 

uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

Petr Vykrut - ZAHRADNÍ SLUŽBY  

U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

IČO: 47165006 

za nejvýše přípustnou cenu 7.911.971,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce místní komunikace ul. K. Svobody”, 
poř. č. 121/2014 
  
Usnesení číslo: 7/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10118/RM1014/133 
k usnesení č. 10683/RM1014/138 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce místní komunikace ul. K. Svobody v Ostravě - 

Plesné” s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5 

IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 11.802.873,41 Kč bez DPH 

  

  

 
 

RM_M 1 (zn.předkl.) 
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Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 8/RM1418/2 

08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek p.č.st. 1640, zast. plocha o výměře 193 m2, který 

vznikne z části pozemku p.č.st. 1640 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

č. 1789-40/2010 ze dne 12.2.2010 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 

Vítkovice 

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

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na záměr města prodat spoluvl. podíl pozemku v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava; Návrh na záměr prodeje pozemku v k. ú. Dolní Lhota u 
Ostravy, obec Dolní Lhota 
  
Usnesení číslo: 9/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku parc. č. 3972 v  

k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Pustkovec 

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

  

 

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. st. 467 v k. ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec 

Dolní Lhota, za podmínky, že statutární město Ostrava tento pozemek nabude do svého 

vlastnictví 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

  
RM_M 5 
Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemky v k.ú. Polanka nad 
Odrou a v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava od ČR, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví SMO 
  
Usnesení číslo: 10/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout úplatně nenabýt pozemky 

- parc.č. 555/9 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

- parc.č. 2318 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město 

do vlastnictví statutárního města Ostrava 

  

 

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek 

- parc.č. 555/9 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava  

rozhodnout bezúplatně nenabýt pozemek 

- parc.č. 2318 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

od vlastníka: Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Praha 2 - Nové Město 

do vlastnictví statutárního města Ostrava 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na “Výsadby v centru Ostravy” a “Rekonstrukci zahrady 
Waldorfské MŠ” 
  
Usnesení číslo: 11/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši  

497.853 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci projektu “Výsadby v 

centru Ostravy” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

742.697 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na “Rekonstrukci zahrady 

Waldorfské MŠ” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují neinvestiční transfery obcím 

§ 6399, pol. 5321, ORG 02, ÚZ 1030, ORJ 120.................o 498 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery obcím 

§ 6399, pol. 6341, ORG 02, ÚZ 1030, ORJ 120..................o 743 tis. Kč 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120........................................o 1 241 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují přijaté neinvestiční transfery od obcí 

pol. 4121, ÚZ 1030............................................................o 498 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030...............................................o 498 tis. Kč 

- zvyšují přijaté investiční transfery od obcí 

pol. 4221, ÚZ 1030............................................................o 743 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030..............................................o 743 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2014 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 

RM_MZP 1 (zn.předkl.) 
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Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvková organizace od 1.11.2014 
  
Usnesení číslo: 12/RM1418/2 

33 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace  

řízené statutárním městem Ostrava s účinností od 1.11.2014 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 3 
Žádost společnosti ENVIRTA CZ s.r.o. o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 13/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neprominutí smluvní pokuty uplatněné vůči právnické osobě ENVIRTA CZ 

s.r.o., IČO: 24807800, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Dobrovolného 64/8, PSČ 198 00 za 

nedodržení termínů stanovených v čl. IV Doba plnění Smlouvy o dílo č. 3055/2013/OŽP/LPO, 

VZ 179/2013 na zpracování studie “Vyhodnocení přínosu aktivit města Ostrava na kvalitu 

životního prostředí” dle předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 17.12.2014 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_ORG 1 
Změna termínu 2. zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 14/RM1418/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) mění 

  termín 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 10.12.2014 na 17.12.2014 v 9:00 hodin 

  

 
 
 


