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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 28.04.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01156/RM1418/20 RM_M 0 Schválení programu 20. schůze rady města dne 

28.04.2015 

28 

01157/RM1418/20 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

01158/RM1418/20 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

01159/RM1418/20 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

01160/RM1418/20 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

01161/RM1418/20 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

01162/RM1418/20 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

01163/RM1418/20 RM_M 6 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

90 

01164/RM1418/20 RM_M 2 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

01165/RM1418/20 RM_M 12 Bezúplatný převod kamerového systému 

vybudovaného v rámci akce “Stavební úpravy 

podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-

Hrabůvka” 

25 

01166/RM1418/20 RM_M 14 Návrh na schválení nového Organizačního řádu 

Městské policie Ostrava a navýšení počtu 

strážníků 

25 

01167/RM1418/20 RM_M 31 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc březen 2015 

25 

01168/RM1418/20 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 

statutárním městem Ostrava a Českou republikou - 

Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského 

kraje 

25 

01169/RM1418/20 RM_M 46 Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z 

Úřadu vlády ČR pro projekt “Terénní práce 2015” 

50 

01170/RM1418/20 RM_M 32 Informace o poskytnutých veřejných podporách a 

o probíhajících programech veřejné podpory - rok 

2014 

28 

01171/RM1418/20 RM_M 33 Zpětvzetí žaloby o vyloučení věci z výkonu 

rozhodnutí 

28 

01172/RM1418/20 RM_M 7 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01173/RM1418/20 RM_M 8 Úprava závazného ukazatele 07 

01174/RM1418/20 RM_M 26 Úprava rozpočtu - dodatek 07 

01175/RM1418/20 RM_M 38 Rozpočtové opatření - přijetí dotace 07 
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01176/RM1418/20 RM_M 13 Podlicenční smlouva - Česká centrála cestovního 

ruchu – CzechTourism 

38 

01177/RM1418/20 RM_M 34 Zpráva o hospodaření, roční účetní závěrka, 

změna členů dozorčí rady a Dodatek č. 3 Smlouvy 

o poskytnutí víceleté účelové dotace z rozpočtu 

SMO zájmovému sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA 

38 

01178/RM1418/20 RM_MZP 2 Informace o předání podkladů po provedení 

veřejnosprávní kontroly u Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvkové organizace 

02 

01179/RM1418/20 RM_M 9 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného movitého majetku města 

Ostravy ve správě Divadla loutek Ostrava, 

příspěvkové organizace 

42 

01180/RM1418/20 RM_M 10 Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelného movitého majetku ve správě 

Národního divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

42 

01181/RM1418/20 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury 

30 

01182/RM1418/20 RM_M 41 Jmenování zástupce města do organizačního 

výboru Kontinentálního poháru IAAF v Ostravě 

2018 

87 

01183/RM1418/20 RM_M 42 Schválení objednávky v rámci přípravy 

Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 

2015 

87 

01184/RM1418/20 RM_M 43 Žádost SSK Vítkovice o navýšení dotace 

poskytnuté na realizaci akce “Zlatá tretra Ostrava 

IAAF World Challenge 2015” o 500 tis. Kč 

87 

01185/RM1418/20 RM_M 16 Souhlas s užíváním části veřejného prostranství v 

k.ú. Mariánské Hory k provozování sezónní 

předzahrádky 

08 

01186/RM1418/20 RM_M 17 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Poruba a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Poruba 

08 

01187/RM1418/20 RM_M 18 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc.č. 1958/12 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

08 

01188/RM1418/20 RM_M 19 Návrh na záměr města nezměnit nájemní smlouvu 

ev. č. 0993/2007/MJ ze dne 17.5.2007/Návrh na 

záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 

0993/2007/MJ ze dne 17.5.2007 

08 

01189/RM1418/20 RM_M 20 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

3030/96, Ostrava - Bělský Les 

08 

01190/RM1418/20 RM_M 21 Návrh na souhlas s podnájmem a návrh na souhlas 

s umístěním sídla společností (ul. Střelniční 8) a 

návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k. 

08 
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ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

01191/RM1418/20 RM_M 22 Návrh na zrušení pracovní skupiny rady města 08 

01192/RM1418/20 RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě 

s Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. (areál 

Karolína, ul. Žofínská) 

08 

01193/RM1418/20 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním přeložky 

podzemního kabelového vedení VN a umístěním 

podzemní kabelové přípojky VN 22 kV k 

pozemkům ve vlastnictví SMO a uzavření smluv o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 

ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01194/RM1418/20 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a smlouvy o výpůjčce s Ostravskou univerzitou v 

Ostravě 

08 

01195/RM1418/20 RM_M 29 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu s P. 

J. 

08 

01196/RM1418/20 RM_M 30 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti s VŠB-TUO 

08 

01197/RM1418/20 RM_M 35 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

01198/RM1418/20 RM_M 36 Souhlas s užíváním části veřejného prostranství v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01199/RM1418/20 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním stavby, zpevněných 

ploch a inž. sítí do pozemků ve vlastnictví SMO, s 

napojením přípojek kanalizačních, vodovodních, 

zemního plynu, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 

se společností Mobis Automotive System Czech 

s.r.o. 

08 

01200/RM1418/20 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o poskytnutí jistoty a splnění dalších 

povinností budoucím investorem: Aero Invest 

s.r.o. 

08 

01201/RM1418/20 RM_M 37 Návrh na jmenování členů správní rady a člena 

dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 

Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

01202/RM1418/20 RM_M 11 Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2015/2016 a vyhlášení 

výběrového řízení 

86 

01203/RM1418/20 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

01204/RM1418/20 RM_VZ 1 Návrh na uzavření zakázky malého rozsahu a 

uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

akci “Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” 

05 

01205/RM1418/20 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 05 
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a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projekt. 

dokumentace na akci “Rekonstrukce veřejného 

osvětlení (VO) se sítí NN 

ul.Věšínova,Starobělská”, ORG.4042, v městském 

obvodě Ostrava-Jih 

01206/RM1418/20 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS, 

přístavba - interiér”, poř. č. 064/2015 

05 

01207/RM1418/20 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace na Kostelním nám. - ZAV”, poř. č. 

65/2015 

05 

01208/RM1418/20 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby 

“Zpětná klapka na ČSOV Kubínova” v Ostravě - 

Heřmanicích 

05 

01209/RM1418/20 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výukové centrum”, poř. č. 22/2015 

05 

01210/RM1418/20 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výukové centrum (TDS+BOZP)”, 

poř. č. 73/2015 

05 

01211/RM1418/20 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - 

Dodatečné stavební práce č. 1”, poř. č. 076/2015 

05 

01212/RM1418/20 RM_M 4 Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu 

nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

01213/RM1418/20 RM_M 25 Jednotný vizuální styl zastávek MHD - zastávkové 

přístřešky, Ostrava 

89 

01214/RM1418/20 RM_M 47 Komunikace v bermě - škoda na stezce pro pěší 28 

01215/RM1418/20 RM_MZP 3 Návrh organizační změny a úpravy počtu 

funkčních míst v rámci MMO 

36 

01216/RM1418/20 RM_M 24 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

01217/RM1418/20 RM_M 15 Návrh na uzavření darovacích smluv o darování 

archiválií 

26 

01218/RM1418/20 RM_M 1 Nákup vlajek městských obvodů- venkovních 84 

01219/RM1418/20 RM_M 5 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

01220/RM1418/20 RM_M 40 Návrh Příkazní smlouvy na zajištění služeb v 

objektech MFB III a IV na měsíce květen a červen 

roku 2015 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 20. schůze rady města dne 28.04.2015 
  
Usnesení číslo: 01156/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 20. schůze rady města dne 28.04.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01157/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, Černá 
louka 3235, PSČ 702 00, IČO 25399471 jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské výstavy, a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s. a 

předsedou představenstva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s. a 

místopředsedou představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s. a 

členem představenstva dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Karel Burda,  

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01158/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 
Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
předsedovi představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl,  

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01159/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Sportovní a rekreační zařízení 

města Ostravy,  s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

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

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kovář,  

 jednatel společnosti 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01160/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, 
PSČ 702 00, IČ 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. 

schválit podnikatelský plán na rok 2015 společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti OVANET a.s. pro 

rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady společnosti OVANET a.s. 

schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVANET a.s. a 

členem představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01161/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 
1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 253 96 544, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2015 společnosti Ostravské komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a místopředsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka,  

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01162/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. 
Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2015 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Technické služby, a.s. Slezská 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2015 společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzevřené mezi společností Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
představenstvu společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Pavel Kollár,  

 předseda představenstva společnosti 

  
 

RM_M 6 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01163/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25360817 navrhnout v bodě programu 

č. 6) Návrh podnikatelského plánu pro rok 2015 změnu dle důvodové zprávy a hlasovat PRO 

přijetí pozměněného návrhu 

  

 Vyřizuje: delegovaný, T: 04.05.2015 

 zástupce 
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2) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25360817 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo 5)  Roční účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2014, návrh 

na rozdělení zisku 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady 

  

 Vyřizuje: delegovaný, T: 04.05.2015 

 zástupce 

  
 

RM_M 2 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01164/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací 

 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační protokol 

předseda: Ing. Monika Kořístková - technik PO a BP MP 

členové:   Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                Lenka Honzková - referent správy majetku MP             

  

 
RM_M 12 
Bezúplatný převod kamerového systému vybudovaného v rámci akce 
“Stavební úpravy podchodu Savarin, ul. Dr. Martínka, Ostrava-
Hrabůvka” 
  
Usnesení číslo: 01165/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s bezúplatným převodem kamerového systému vybudovaného v rámci akce “ Stavební úpravy 

podchodu Savarin, ul. Dr.Martínka, Ostrava-Hrabůvka”,  z majetku městského obvodu 

Ostrava-Jih do majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava v 

celkové hodnotě 564 562,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.05.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 14 
Návrh na schválení nového Organizačního řádu Městské policie 
Ostrava a navýšení počtu strážníků 
  
Usnesení číslo: 01166/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
ke dni 31.05.2015 Organizační řád Městské policie Ostrava, schválený usnesením rady města 

č. 1354/RM1014/20 ze dne 10.05.2011 včetně dodatku č. 1/2015 schváleného usnesením č. 

00620/RM1418/12 ze dne 24.02.2015 

  

2) schvaluje 

  
nový Organizační řád Městské policie Ostrava s účinností od 01.06.2015 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zvýšení počtu o 35 funkčních míst strážníků a čekatelů Městské policie Ostrava z 680 na 715 s 

účinnosti od 01.09.2015 

  

4) stanoví 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do městské policie v počtu 
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824, a to  s účinností od 01.09.2015, v členění 715 strážníků a čekatelů a 109 zaměstnanců 

vykonávajících obslužné činnosti 

  

 
RM_M 31 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc březen 2015 
  
Usnesení číslo: 01167/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc březen 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Ostrava a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01168/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o výpůjčce  drobného dlouhodobého hmotného majetku České republice 

- Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem na ul. 30. dubna 24, 728 99 

Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 75151502 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.05.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 46 
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z Úřadu vlády ČR pro 
projekt “Terénní práce 2015” 
  
Usnesení číslo: 01169/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 11202/RM1014/145 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z programu “Podpora terénní práce” dle podmínek poskytovatele neinvestiční 

dotace - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana na projekt 

“Terénní práce 2015” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.05.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 32 
Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících 
programech veřejné podpory - rok 2014 
  
Usnesení číslo: 01170/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předložením informací o  veřejných  podporách  poskytnutých  v roce 2014 a o probíhajících 

programech veřejné podpory Úřadu  pro  ochranu hospodářské soutěže, se sídlem v Brně, třída 

Kpt. Jaroše 7, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Zpětvzetí žaloby o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí 
  
Usnesení číslo: 01171/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 10944/RM1014/142 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zpětvzetí žaloby o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01172/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 01174/RM1418/20 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu Hošťálkovice ve výši 325 tis.Kč na mimořádné výdaje 

v souvislosti s investiční akcí “Revitalizace ZŠ Hošťálkovice” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

(A.1.) na ORJ 120, § 6171, pol. 2324, org. 77000000, ÚZ 33100000 o 75 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 33500000 o 423 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 622, ORJ 120 o 409 tis.Kč 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 6171, org. 77000000, pol. 5011, ÚZ 33100000 o 56 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 33500000 o 316 tis.kč 

                                                                     pol. 5031, ÚZ 33100000 o 14 tis.Kč 
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                                                                                      ÚZ 33500000 o 79 tis.Kč 

                                                                     pol. 5032, ÚZ 33100000 o 5 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 33500000 o 28 tis.Kč 

na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 100 tis.Kč (C.1.) 

na § 2141, pol. 5194, ORJ 221 o 77 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 3741, org. 8154, pol. 5137 o 208 tis.Kč 

                                                             pol. 5137, ÚZ 92 o 351 tis.Kč 

                                                             pol. 5139 o 28 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5492, ORJ 140 o 15 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2221, pol. 6122, ÚZ 8223, org. 3064 o 2 053 tis.Kč 

                               § 3741, pol. 6122, org. 8154 o 32 tis.Kč 

  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 513, ORJ 120 o 325 tis.Kč (C.4.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 409 tis.Kč (B.1.) 

                                                 

s n i ž u j í 

- neinvestiční přijaté ransfery ze SR v rámci SDV 

na pol. 4112, ORJ 120 o 1 tis.Kč (C.2.) 

- běžné výdaje 

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

na § 6171, pol. 5169, ORJ 120 o 1 tis.Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 77 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 325 tis.Kč (C.4.) 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 15 tis.Kč (C.6.) 

  

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2221, pol. 6121, ÚZ 8223, org. 3064 o 2 053 tis.Kč 

                               § 3741, pol. 6121, org. 8154 o 268 tis.Kč 

                                                            org. 8154, ÚZ 95 o 351 tis.Kč 
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Městský obvod Poruba (A.2.) 

zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14336 o 65 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14336 o 65 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (B.1.) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ÚZ 54515833 o 583 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 34 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, org. 622 o 409 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 208 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 325 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na elektroinstalační a práce a výmalbu při akci “Revitalizace ZŠ 

Hošťálkovice” 

  na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 325 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace na projekt “EVVO v Zoo Ostrava” ve výši Kč 148 900,-- a s 

uzavřením smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO 70890692 a Zoologickou zahradou, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Ostrava, IČO 00373249 

  

 
RM_M 8 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01173/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  neinvestiční přijaté dotace od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 345, ORJ 120 o 788 tis.Kč 

z v y š u j í  neinvestiční transfery PO 

na § 3314, pol. 5336, ÚZ 345, ORJ 160, org. 4214 o 788 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Knihovna města Ostravy o 788 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 26 
Úprava rozpočtu - dodatek 
  
Usnesení číslo: 01174/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 01172/RM1418/20 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3639, pol. 5151 o 40 tis.Kč 

                                  pol. 5153 o 170 tis.Kč 

                                  pol. 5154 o 300 tis.Kč 

                                  pol. 5162 o 15 tis.Kč 

                                  pol. 5169 o 520 tis.Kč 
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                                  pol. 5171 o 50 tis.Kč 

                     § 3745, pol. 5169 o 40 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 1 135 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Rozpočtové opatření - přijetí dotace 
  
Usnesení číslo: 01175/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  investiční přijaté transfery ze SR na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 33934  

o 38 000 tis.Kč 

z v y š u j í  kapitálové výdaje na § 3412, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 33934, org. 8165  

o 38 000 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 13 
Podlicenční smlouva - Česká centrála cestovního ruchu – 
CzechTourism 
  
Usnesení číslo: 01176/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Podlicenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro 

místní rozvoj České republiky 

se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, IČO 49277600 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Zpráva o hospodaření, roční účetní závěrka, změna členů dozorčí rady a 
Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí víceleté účelové dotace z rozpočtu 
SMO zájmovému sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 01177/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 11213/RM1014/145 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zprávou o hospodaření s prostředky zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s roční účetní závěrkou zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období roku 2014 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o ponechání zisku v plné výši 3.503 tis. Kč 

na účtu nerozděleného zisku minulých let 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s roční účetní závěrkou zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období let 2012 a 2013 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o ponechání zisku z roku 2012 v plné výši 

8.550 tis. Kč a zisku z roku 2013 v plné výši 6.944 tis. Kč na účtu nerozděleného zisku 

minulých let 

  

6) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním z funkcí členů dozorčí rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA Ing.Simony Piperkové, Mgr.Lubomíra 

Pospíšila a Dalibora Gříška 

  

7) schvaluje 

  
nominaci do funkcí členů dozorčí rady zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA Ing. Lumíra Palyzy, Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., a Mgr.Ilji Racka, Ph.D. 

  

8) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením do funkcí členů dozorčí rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA Ing. Lumíra Palyzy, Ing. Libora 

Folwarczného, Ph.D., a Mgr.Ilji Racka, Ph.D. 

  

9) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s uzavřením Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí víceleté 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 26.8.2013, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 9.4.2014 a dodatku č. 2 ze dne 4.11.2014, se statutárním městem Ostrava se sídlem 

Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava, IČ: 008 45 451 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Dodatku č. 3 svým usnesením č. 0219/ZM1418/4 ze 

dne 4.3.2015. 
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RM_MZP 2 
Informace o předání podkladů po provedení veřejnosprávní kontroly u 
Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01178/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci, že Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie 

a vyšetřování, expozitura Ostrava, si vyžádal kopii Protokolu o výsledku veřejnosprávní 

kontroly ze dne 23.3.2015 u příspěvkové organizace Městská nemocnice Ostrava, včetně kopií 

příslušných podkladů a tyto mu byly na základě jeho žádosti předány 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého 
majetku města Ostravy ve správě Divadla loutek Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01179/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00533874, se 

sídlem ul. Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové pořizovací 

hodnotě 165.306,- Kč 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku uvedeného v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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RM_M 10 
Návrh na souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého 
majetku ve správě Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01180/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného do správy Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

IČ: 00100528, se sídlem ul. Čsl. legií 14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, v celkové 

pořizovací hodnotě 985.580,- Kč 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2014 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01181/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 00323/RM1418/7 
k usnesení č. 8774/RM1014/114 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2014 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti kultury dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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RM_M 41 
Jmenování zástupce města do organizačního výboru Kontinentálního 
poháru IAAF v Ostravě 2018 
  
Usnesení číslo: 01182/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0209/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
zástupce města do organizačního výboru Kontinentálního poháru IAAF v Ostravě 2018: 

- Ing. Tomáše Macuru, MBA 

- Ing. Lumíra Palyzu 

  

 
RM_M 42 
Schválení objednávky v rámci přípravy Mistrovství světa v ledním 
hokeji IIHF v Ostravě 2015 
  
Usnesení číslo: 01183/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 01105/RM1418/19 
k usnesení č. 1886/ZM1014/26 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na společnost Golis, spol. s r. o., Masná 1752/6, 702 00, IČ: 25832484, 

DIČ: CZ25832484 na zajištění cateringových služeb v prostorách Vítkovice Arény po celou 

dobu konání Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 2015 

za cenu nejvýše přípustnou 500.000,- Kč 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.04.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 27/58  

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na par. 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 500 tis. Kč 

z v y š u j í 

běžné výdaje 

na par. 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 500 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Žádost SSK Vítkovice o navýšení dotace poskytnuté na realizaci akce 
“Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2015” o 500 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 01184/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o nenavýšení účelové dotace poskytnuté Sdružení sportovních klubů Vítkovice, se 

sídlem: Závodní 2891/86, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00534544 na realizaci projektu 

„Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2015” o 500 tis. Kč a o uzavření Dodatku č. 1 ke 

smlouvě ev.č.0046/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným 

subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

10.6.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 16 
Souhlas s užíváním části veřejného prostranství v k.ú. Mariánské Hory 
k provozování sezónní předzahrádky 
  
Usnesení číslo: 01185/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejného prostranství, části pozemku p.p. č.160/1, ostatní plocha, o výměře 40,00 

m2, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (lokalita ul.28.října, před budovou č.or. 157), k 

provozování sezónní předzahrádky v období od 01.05. do 31.08.2015 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba a v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 01186/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 2724 pod stavbou garáže ve 

vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat části pozemku parc.č. 2393/47 o výměře 325 m2 a o 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/58  

výměře 400 m2 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

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

  

3) ukládá 

  
1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 1958/12 v k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01187/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc.č. 

1958/12, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 18 m2 v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu (ul. Údolní), 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města nezměnit nájemní smlouvu ev. č. 0993/2007/MJ 
ze dne 17.5.2007/Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 
0993/2007/MJ ze dne 17.5.2007 
  
Usnesení číslo: 01188/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti QX PROMOTION a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masná 

861/7, PSČ 702 00, IČO 278 28 093 o snížení nájemného z částky 34.241,80 Kč ročně+ DPH v 

zákonné výši na nájemné ve výši 20.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši 

dle žádosti, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
že nemá záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 0993/2007/MJ ze dne 17.5.2007, ve znění 

dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 414/21 - ostatní 

plocha, zeleň o výměře 6 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava formou uzavření dodatku č. 3 

- v čl. III.Nájemné, a to snížit nájemné z 34.241,80 Kč ročně + DPH v zákonné výši na 

nájemné ve výši 20.000,- Kč ročně + DPH v zákonné výši 

  

 
RM_M 20 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01189/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s prodloužením podnájmu a podnájemní smlouvy k bytu XX XXX ul. Horní 3030/96, Ostrava-

Bělský Les,  

mezi nájemci XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s podnájmem a návrh na souhlas s umístěním sídla 
společností (ul. Střelniční 8) a návrh na záměr města pronajmout 
nemovitosti v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01190/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
obecně prospěšné společnosti Centrum služeb pro neslyšící a nedoslychavé, o.p.s., se sídlem: 

Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 02407451, 

jakožto nájemci 
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souhlas s podnájmem místnosti č. 4 o výměře 28,40 m2 nacházející se ve 2. nadzemním podlaží 

v budově čp. 75, která je součástí pozemku parc. č. 120 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

a to 

3 x týdně společnostem 

- Tichý svět, o.p.s., se sídlem: Praha 9, Staňkovská 378, Hostavice, 198 00, IČO: 26611716, 

- Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s., se sídlem: Praha 9, Staňkovská 378, Hostavice,  

198 00, IČO: 28931106, 

a s uzavřením podnájemních smluv, a to v souladu s “Nájemní smlouvou” ev. č. 0904/2014/MJ 

ze dne 26. 3. 2014   

a souhlas s umístěním sídla společností 

- Tichý svět, o.p.s., se sídlem: Praha 9, Staňkovská 378, Hostavice, 198 00, IČO: 26611716, 

- Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s., se sídlem: Praha 9, Staňkovská 378, Hostavice,  

198 00, IČO: 28931106, 

do budovy čp. 75, která je součástí pozemku parc. č. 120, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

umístěné na adrese: Střelniční 8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1036/12 zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp., stavba obč. 

vybavenosti 

- nebytové prostory v budově bez čp., která je součástí pozemku parc. č. 988/6, o výměře 78 m2 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zrušení pracovní skupiny rady města 
  
Usnesení číslo: 01191/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 560/RM1014/10 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
odbornou pracovní skupinu rady města  za účelem přípravy převodu vodovodních a 

kanalizačních řadů umístěných na území statutárního města Ostravy z vlastnictví společnosti 

RPG Byty, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Ostravy 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 32/58  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě s Multi Veste Czech 
Republic 5, s.r.o. (areál Karolína, ul. Žofínská) 
  
Usnesení číslo: 01192/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít dodatek č.3 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 1652/2008/MJ ze dne 

14.7.2008 ve znění dodatku č.1 ze dne 11.5.2011 a dodatku č.2 ze dne 24.6.2013, kterým se 

- rozšiřuje předmět nájmu 

- prodlužuje doba nájmu 

- zvyšuje se nájemné 

- snižuje se smluvní pokuta 

se společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, 

IČ: 27371344, dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení 
VN a umístěním podzemní kabelové přípojky VN 22 kV k pozemkům ve 
vlastnictví SMO a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01193/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přeložky podzemního kabelového vedení 1x VN a podzemního kabelového 

vedení 2x VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, pro:  
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ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Závodní, přeložka VNk, SMO” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 1005/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1005/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 1005/14 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1005/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

za účelem: 

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 1x VN v částech pozemků p.p.č. 

1005/12, p.p.č. 1005/13 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

- zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN v částech pozemků p.p.č. 

1005/12, p.p.č. 1005/13, p.p.č. 1005/14, p.p.č. 1005/16 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v 

zákonné výši 

  

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí  (EN) 

parc.č. 1406 díl 1 
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parc.č. 3560 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Soukenická, OSPOL, NNk” 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  dle přílohy č.6 předloženého materiálu, k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN): 

parc.č. 1406 díl 1, 

parc.č. 3560 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene v situačním plánu a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen 

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

IČO  247 29 035 

za účelem: 

- zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky VN 22 kV v částech pozemků ve 

zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) parc.č. 1406 díl 1 a parc.č. 

3560 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 1.100,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky VN 22 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši 

dle zásad schválených usnesení RM č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 
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RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o výpůjčce s Ostravskou 
univerzitou v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01194/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním dvou přípojek splaškové kanalizace a dvou přípojek dešťové kanalizace do 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 142/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 

IČO 619 88 987, 

v rámci stavby “Stavební úpravy objektu “P” FU na ul. Podlahova” 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít, na straně vlastníka níže uvedeného pozemku, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 142/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v 

situačním snímku a po dokončení stavby “Stavební úpravy objektu “P” FU na ul. Podlahova” 

bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 
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Ostravská univerzita v Ostravě 

Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 

IČO 619 88 987, 

za účelem zřízení, provozování a údržby dvou přípojek splaškové kanalizace, dvou přípojek 

dešťové kanalizace v uvedeném pozemku na dobu časově neomezenou za dohodnutou 

jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč za každý i započatý metr délky jednotlivé přípojky 

splaškové a dešťové kanalizace + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši za každou přípojku samostatně, 

dle zásad schválených usnesením rady města č.5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 142/6 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 292 m2 v k. ú. Mariánké Hory, obec Ostrava 

s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava, IČO 619 88 987 

za účelem vybudování dvou přípojek splaškové a dvou přípojek dešťové kanalizace ve výše 

uvedeném pozemku a opravy svislé hydroizolace budovy č.p. 381, obč. vyb., která je 

součástí pozemku p. č. st. 305 a budovy č.p. 382, obč. vyb., která je součástí pozemku p. č. st. 

306 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby “Stavební úpravy objektu “P” na ul. 

Podlahova” 

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce, do dne právních účinků zápisu 

služebnosti inženýrských sítí dvou přípojek dešťové a dvou přípojek splaškové kanalizace ve 

prospěch vypůjčitele jako oprávněného (tj. do dne podání návrhu na vklad služebnosti do 

katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 29 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu s P. J. 
  
Usnesení číslo: 01195/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku p. p. č. 1204 - 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

založeného nájemní smlouvou ev. č. 1112/2012/MJ ze dne 29.3.2012 

s nájemcem Petrem Jaškovským, se sídlem Sovova 1425/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 

886 32 334 

k 30.4.2015 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 
VŠB-TUO 
  
Usnesení číslo: 01196/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2321/3 – lesní pozemek, 

parc. č. 2321/7 – lesní pozemek, 

parc. č. 2321/8 – lesní pozemek, 

všechny v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s oprávněným: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba 

IČO 61989100, 
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za účelem zřízení, provozování a údržby jednotné kanalizace v uvedených pozemcích v 

rozsahu daném geometrickými plány č. 1986-174a/2014 ze dne 23. 9. 2014 a č. 1986-

174b/2014 ze dne 23. 9. 2014, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 

6.050,-Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01197/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- p. p. č. 412/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 11,4 m2 a část B o 

výměře 11,4 m2 

- p. p. č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11,4 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Souhlas s užíváním části veřejného prostranství v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01198/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejného prostranství, části pozemku parc. č. 436 zastavěná plocha a nádvoří 

zbořeniště o výměře 4m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykova 

náměstí) k umístění uměleckého díla - nadrozměrné plastiky - Gajdošovy valašky v období od 

29.4.2015 do 31.08.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, zpevněných ploch a inž. sítí do 
pozemků ve vlastnictví SMO, s napojením přípojek kanalizačních, 
vodovodních, zemního plynu, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a nájemní smlouvy se společností Mobis 
Automotive System Czech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01199/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení s umístěním: 

- stavby “MOBIS Lamp Shop CZ” do pozemků: p. p. č. 802/55, p. p. č. 1274/6, p. p. č. 1290/7, 

p. p. č. 

  1332/13 vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

a 

zpevněných ploch pro přístup a příjezd a inženýrských sítí do částí pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

- zpevněných ploch pro přístup a příjezd k pozemkům : p. p. č. 802/55, p. p. č. 1274/6, p. p. č. 

1290/7, p. p. č. 1332/13 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

do části pozemku p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost 

do části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 578 díl 

2, č. 595 díl 1 a č. 595 díl 2-původní k. ú. Sedlnice,   

do části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 

(GP) č. 801/4, č. 802/1 díl 3, č. 1172/3 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- vodovodní přípojky 

do části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 578 díl 

2-původní k. ú. Sedlnice, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- plynovodní přípojky 

do části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 

(GP) č. 801/4 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- splaškové kanalizace 

do části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 

(GP) č. 797/3, č. 797/9 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

- dešťové kanalizace 

do části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 

(GP) č. 801/2, č. 801/5, č. 802/1 díl 4, č. 1172/4 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
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- přípojky vysokého napětí (VN) 

do části pozemků: p. p. č. 1276/1, p. p. č. 1309/4, p. p. č. 1332/6, p. p. č. 1332/11, p. p. 

č.1467/4, p. p. č. 1468/5, a 

do části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 578 díl 

2, č. 578 díl 3, č. 579/2 díl 2, č. 595 díl 1, č. 595 díl 2, č. 598/3, č. 620 díl 1, č. 620 díl 

2, č. 622/1,   č. 622/2, č. 654, č. 655  vše původní k. ú. Sedlnice, 

a 

do části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 825/2, 

č. 826/1, č. 826/2, č. 827/2 vše původní k. ú. Skotnice, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a  

p. p. č. 1147/1 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro: 

Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice 

IČO 037 58 397 

v rámci stavby “ MOBIS Lamp Shop CZ” 

  

2) souhlasí 

  
a) 

s napojením nově budovaných přípojek, a to: 

- kanalizační přípojky splaškové DN 300, která bude napojena na splaškovou kanalizaci DN 

300  v majetku statutárního města Ostrava a uložena v části pozemků ve zjednodušenné 

evidenci - parcely původ Přidělový plán nebo jiný podklad (GP) 

- č.797/3 o výměře 9 m2,, 

- č. 797/9 o výměře 46 m2,, 

obě části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov. 

- kanalizační přípojky dešťové DN 600, která bude napojena na dešťovovou kanalizaci DN 

1000 PP v majetku statutárního města Ostravy a uložena v části pozemků ve zjednodušenné 

evidenci - parcely původ Přidělový plán nebo jiný podklad (GP) 

- č. 801/2 o výměře 153 m2, 

- č. 801/5 o výměře 35 m2, 

- č. 802/1 díl 4 o výměře 12 m2, 

-  č. 1172/4 o výměře 8 m2, 

čtyři části pozemků ve vlastnictví statutárního města  Ostravy, 

vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov, 
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- vodovodní přípojky DN 200, která bude napojena na vodovodní řad DN 200 v majetku 

statutárního města Ostravy a uložena v pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ 

Pozemkový katastr (PK) 

- č.578 díl 2 o výměře 14 m2 - původní k.ú. Sedlnice, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

b) 

- s připojením odběrného místa zemního plynu v pozemku p.p.č. 802/55 v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov, na plynárenské zařízení ve vlastnictví statutárního města Ostravy  - STL DN 225, DN 

160 a DN100 v souladu a za podmínek dle Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 

310090003313 ze dne 17.3.2015 (ev.č. 1082/2015/OI) v části přílohy č.1 k této smlouvě, a to v 

souladu a za podmínek stanovených v čl. 2b), 2c) a 4) 

pro stavebníka: 

Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice 

IČO: 037 58 397 

Přípojky budou realizovány stavebníkem v rámci stavby “MOBIS Lamp Shop CZ “ dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu. 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít, na straně vlastníka níže uvedených pozemků, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

- k části pozemků p. p. č. 1276/1, p. p. č. 1309/4, p. p. č. 1332/6, p. p. č. 1332/11, p. p. 

č.1467/4, p. p. č. 1468/5  vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

-  k části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 578 

díl 2, č. 578 díl 3, č. 579/2 díl 2,  č. 595 díl 1, č. 595 díl 2, č. 598/3, č. 620 díl 1, č. 620 díl 2, 

č. 622/1, č. 622/2, č. 654, č. 655 - vše původní k. ú. Sedlnice 

- k části pozemků ve zjednodušené evidednci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 

825/2, č. 826/1, č. 826/2, č. 827/2 vše původní k. ú. Skotnice 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

     

- k části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad 

(GP) 

č. 797/3, č. 797/9, č. 801/2, č. 801/4, č. 801/5, č. 802/1 díl 3, č. 802/1 díl 4, č. 1172/3, č. 

1172/4  

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
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- k části pozemku p. p. č. 1147/1 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

budoucí služebnost je vyznačena pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ve  snímcích katastrální mapy a po dokončení stavby “MOBIS Lamp Shop CZ” bude ve 

smlouvě o zřízení služebnosti její rozsah vymezen geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

Mobis Automotive System Czech s.r.o. 

se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice 

IČO 037 58 397 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace, přípojky vysokého napětí (VN) a užívání zpevněných ploch 

pro pro přístup a příjezd k pozemkům: p. p. č. 802/55, p. p. č. 1274/6, p. p. č. 1290/7, p. p. č 

1332/3 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to ve výše uvedených částech pozemků na dobu 

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši: 

- 270,- Kč/m2 za každý i započatý m2 plochy zatížené služebností užívání pozemků pro přístup 

a příjezd, nejméně však 1 500,- Kč, za každý přístup a příjezd  + DPH v zákonné výši, dle 

zásad schválených usnesením rady města č. 5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012, 

- 500,- Kč za každý i započatý metr délky vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace a přípojky vysokého napětí (VN), nejméně však 1 500,- Kč za 

každou přípojku + DPH v zákonné výši, dle zásad schválených usnesením rady města č. 

5309/RM1014/68 ze dne 4.9.2012, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu dle přílohy č. 5 k věcem nemovitým ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

037 58 397 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 45 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o poskytnutí 
jistoty a splnění dalších povinností budoucím investorem: Aero Invest 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01200/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
pro územní řízení s umístěním administrativní budovy do částí pozemků v k.ú. Mošnov, obec 

Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 433 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.č.st. 434 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.p.č. 1413 - ostatní plocha a pozemku 

p.p.č. 822/123 o výměře 2727 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 822/1 

podle geometrického plánu č. 1042-14/2015 ze dne 2.3.2015, pro: 

Aero Invest s.r.o. 

se sídlem :Vojenská 125, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 

IČO: 03703932 

v rámci stavby “AERO CENTRUM Ostrava” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků uzavřít smlouvu o poskytnutí jistoty a splnění 

dalších 

povinností budoucím investorem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 433 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.č.st. 434 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p.p.č. 1413 - ostatní plocha, 

p.p.č. 822/123 o výměře 2727 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku 822/1 podle 

geometrického plánu č. 1042-14/2015 ze dne 2.3.2015, s budoucím investorem: 

Aero Invest s.r.o. 

se sídlem: Vojenská 125, Košatka, 739 25 Stará Ves nad Ondřejnicí 

IČO: 03703932 
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RM_M 37 
Návrh na jmenování členů správní rady a člena dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 01201/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
 s účinností od 1.5.2015 členem správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 

o.p.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČO: 268 07 882, 

- XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

X XXX XXX XX, 

- XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XX 

  

2) jmenuje 

  
s účinností od 1.5.2015 členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 

o.p.s., se sídlem Ostrava - Moravská ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČO 26807882, XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX 

XXX XX. 

  

3) žádá 

  
člena správní rady XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX aby ve spolupráci s ředitelem 

obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

podal soudu návrh, aby Okresní soud v Ostravě jmenoval: 

členy správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČO: 268 07 882 

• XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XX XX 

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX 

• XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXX XX 
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členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČO: 268 07 882 

• XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX XX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX 

  

 
RM_M 11 
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2015/2016 a vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 01202/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2770/ZM1014/34 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava pro akademický rok 2015/2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

si vyhradit  rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2015/2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2015/2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 01203/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 5 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

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

Ostrava,IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na uzavření zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a 
smlouvy příkazní na akci “Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” 
  
Usnesení číslo: 01204/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti na akci “Cyklostezka ul. 

Želivského, Na Rovince” se zhotovitelem (příkazníkem): HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha - Karlín, IČ: 45797170 v celkovém 

plnění ve výši 235.000,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na vypracování projekt. dokumentace na akci “Rekonstrukce 
veřejného osvětlení (VO) se sítí NN ul.Věšínova,Starobělská”, 
ORG.4042, v městském obvodě Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 01205/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace na akci ” Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul.Věšínova, 

Starobělská” v Ostravě - Jih, ORG.4042, za cenu nejvýše přípustnou 32.000,-Kč (bez DPH) se 

zhotovitelem  : NOVPRO FM,s r.o., Sadová 609, Frýdek - Místek, PSČ 738 01, IČO: 

28633504,   dle přílohy č.1 předloženého materiálu  

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS, přístavba - interiér”, poř. č. 
064/2015 
  
Usnesení číslo: 01206/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na dodávku interiéru v 

rámci stavby „Domov pro seniory IRIS - přístavba” v Ostravě - Mariánských Horách, v 

rozsahu dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 
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2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská  - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu  

  

náhradníci:   

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. Ing. Břetislav Gibas -  tajemník 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

  

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním 
nám. - ZAV”, poř. č. 65/2015 
  
Usnesení číslo: 01207/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo k provedení záchranného 

archeologického výzkumu u stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním nám. 

v Moravské Ostravě” k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu s uchazečem 

Národní památkový ústav 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 

IČO:75032333 

Národní památkový ústav ÚOP v Ostravě 

se sídlem: Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz 

za cenu nejvýše přípustnou 957.320,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci stavby “Zpětná klapka na ČSOV Kubínova” v Ostravě - 
Heřmanicích 
  
Usnesení číslo: 01208/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci 

stavby “Zpětná klapka na ČSOV Kubínova” v Ostravě - Heřmanicích, se zhotovitelem: 

Martin Horák 

Nová kolonie 799/45, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 74591657 
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za cenu nejvýše přípustnou 142.618,49 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 10.06.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 
centrum”, poř. č. 22/2015 
  
Usnesení číslo: 01209/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01307/15 
k usnesení č. 00602/RM1418/11 
k usnesení č. 00711/RM1418/12 
k usnesení č. 0241/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje  

  na § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3127, ORJ 230                    o 10.000 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

  na § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3178, ORJ 230                    o 10.000 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci projektu “Rozšíření 

výukového areálu Bělský les - výukové centrum” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v 

rozsahu dle předloženého návrhu a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření 

smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 15.850.229,- Kč bez DPH 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo  na realizaci projektu “Rozšíření výukového areálu 

Bělský les - výukové centrum” dle přílohy č. 3 předloženého návrhu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření smlouvy o dílo dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové 
centrum (TDS+BOZP)”, poř. č. 73/2015 
  
Usnesení číslo: 01210/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 

technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(dále jen “BOZP”) na staveništi, včetně zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace po dobu 

realizace stavby “Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum” v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
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členové: 

1. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

2. Ing. Marie Dvořáková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruženého nákupu 

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

1. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

2. Ing. Šárka Pohlová - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu 

3. Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

a sdruženého nákupu 

4. Ing. Martin Hiltavský - odbor strategického rozvoje 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého 

nákupu zabezpečit veškeré potřebné úkony k této veřejné zakázce 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce č. 1”, 
poř. č. 076/2015 
  
Usnesení číslo: 01211/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 01314/15 
k usnesení č. 2223/ZM1014/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku č. 1 k Realizační smlouvě č. objednatele 0158/2014/OI/LPO ze dne 

26.5.2014 na realizaci stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v 

oblasti terminálu Hranečník” v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého návrhu se smluvními 

stranami: 
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REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 25041738 

a 

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem: Letenská 15, 118 10  Praha 1 

IČO: 00006947, 

a to za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření dodatku č. 1 k Realizační smlouvě 

dle tohoto bodu usnesení 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci dodatečných 

stavebních prací na stavbě “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti 

terminálu Hranečník” a za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o 

dílo v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého návrhu, s uchazečem: 

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01  Ústí nad Labem 

IČO: 25041738 

za cenu nejvýše přípustnou 696.771,20 Kč bez DPH, 

a to za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 1 k Realizační smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Realizační smlouvě č. 0158/2014/OI/LPO ze dne 

26.5.2014 v rozsahu přílohy č. 2 předloženého návrhu na realizaci stavby “Revitalizace území 

a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník” 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 3 předloženého návrhu na realizaci 

stavby “Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu 
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Hranečník” za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 1 k Realizační smlouvě dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 1 a návrh na uzavření smlouvy o 

dílo dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.04.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 4 
Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01212/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c) a čl. 7, odst. (8), písm. 

c), bod 2, k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 a 5 a k nabytí nemovitostí 

dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

odpovědí na žádosti městských obvodů dle předložených návrhů 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 19.05.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 25 
Jednotný vizuální styl zastávek MHD - zastávkové přístřešky, Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01213/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
jednotný vizuální styl zastávek MHD - zastávkových přístřešků, Ostrava, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrhy dopisů rady města městským obvodům statutárního města Ostravy a Dopravnímu 

podniku  Ostrava a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Komunikace v bermě - škoda na stezce pro pěší 
  
Usnesení číslo: 01214/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uplatnění nároků ze vzniklé škody v souvislosti se stavbou “Cyklostezky - komunikace v 

bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu” u pojišťovny statutárního města Ostravy dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh organizační změny a úpravy počtu funkčních míst v rámci MMO 
  
Usnesení číslo: 01215/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
s účinností od 1.5.2015 o provedení organizační změny za účelem zvýšení efektivnosti práce a 

o úpravě počtu funkčních míst v rámci magistrátu (obojí v podobě dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu s úpravou) 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 56/58  

2) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města Ostravy zařazené k výkonu 

práce v pracovním poměru do magistrátu na 843 s účinností od 1.5.2015  

  

 
RM_M 24 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 01216/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 

statutárním městem Ostrava a Střední školou služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 00575933, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření darovacích smluv o darování archiválií 
  
Usnesení číslo: 01217/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o uzavření darovacích smluv, jejichž předmětem je darování 

dokumentů dárci Ing. Michaelem Lažanem dle přílohy č. 1 a Mgr. Petrem Šimíčkem dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Nákup vlajek městských obvodů- venkovních 
  
Usnesení číslo: 01218/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zakoupení venkovních vlajek městských obvodů dle cenové nabídky dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k vystavení a podepsání objednávky pro zakoupení venkovních vlajek městských obvodů dle 

přiložené cenové nabídky v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.05.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 5 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01219/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin a s podáním žádostí o povolení kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

a) 33 ks dřevin rostoucích na pozemcích parc.č. 680/4, 728/16 a 728/15,  všechny  v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (specifikovaných v aktualizovaném dendrologickém 

průzkumu zpracovaném společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem 

Masarykovo nám. č. 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v říjnu 2014), a to v souvislosti s 

realizací stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“, pro 

investora stavby: Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz,  

b) 12 ks dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 1969/1, 1965/2, 1961/1 a 2468/37, všechny v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (specifikovaných v dendrologickém průzkumu a 

inventarizaci kácené zeleně zpracovaném ing. Magdou Cigánkovou Fialovou v lednu 2015), a 

to v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba - 

DÚR“, pro  investora stavby:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 

Praha 4, 

    

c) 2 ks javor mléč o obvodech kmenů 180 a 140 cm, 

oba rostoucí na pozemku parc.č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh – 

VŽ, obec Ostrava – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to v souvislosti s realizací stavby 

„Komunikace v areálu bývalé  FNsP  O. - Zábřeh“, pro investora stavby: Statutární město 

Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádostí o 

povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodů 1a), 1b) a 

1c) tohoto usnesení        

  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.05.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.05.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 40 
Návrh Příkazní smlouvy na zajištění služeb v objektech MFB III a IV na 
měsíce květen a červen roku 2015 
  
Usnesení číslo: 01220/RM1418/20 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Příkazní smlouvy na zajištění služeb v objektech MFB III a IV pro období od           

1.5.2015 do 30.6.2015                              

mezi  příkazcem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 

a příkazníkem : 

cba corporation a.s., Brno, Orlí 542/27, PSČ 602 00,  IČO: 28291671 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


