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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.06.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01564/RM1418/26 RM_M 0 Schválení programu 26. schůze rady města dne 

23.06.2015 

28 

01565/RM1418/26 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o 

45 

01566/RM1418/26 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

01567/RM1418/26 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

01568/RM1418/26 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

01569/RM1418/26 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

01570/RM1418/26 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 

s.r.o. 

45 

01571/RM1418/26 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

01572/RM1418/26 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

01573/RM1418/26 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

01574/RM1418/26 RM_M 49 Přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace 

v rámci Programu prevence kriminality 2015 

86 

01575/RM1418/26 RM_M 22 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc květen 2015 

25 

01576/RM1418/26 RM_M 56 Navýšení počtu funkčních míst u Městské policie 

Ostrava 

25 

01577/RM1418/26 RM_M 44 Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. 

Martinov ve Slezsku 

50 

01578/RM1418/26 RM_M 63 Posouzení a vyjádření k rozhodnutí o změně č. 1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ - ZS 

824 - 1171/2014 pro projekt “Podpora naplnění 

kvality sociálně - právní ochrany dětí” 

50 

01579/RM1418/26 RM_M 45 Zajištění ubytování pro mládežnický umělecký 

soubor z partnerského města Volgograd - 

schválení objednávky 

01 

01580/RM1418/26 RM_M 51 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) ve dnech 25.-

28.6.2015 

01 

01581/RM1418/26 RM_M 68 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na 

zapůjčení modelu významné stavby pro expozici 

statutárního města Ostravy na festivalu 

01 
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Architecture Week Praha 2015 

01582/RM1418/26 RM_VZ 9 Veřejná zakázka malého rozsahu na grafické 

zpracování a tisk map a cyklomap Ostravy s 

názvem “Mapy 2015” 

01 

01583/RM1418/26 RM_M 12 Návrh na změnu termínu konání 28. schůze rady 

města a schválení dalšího termínu konání zasedání 

zastupitelstva města 

28 

01584/RM1418/26 RM_M 54 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 16.04.2015 do 

17.06.2015 

28 

01585/RM1418/26 RM_M 55 Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému 

AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

01586/RM1418/26 RM_M 64 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

01587/RM1418/26 RM_M 43 Návrh Smlouvy o spolupráci a spolufinancování 

společné prezentace Moravskoslezského kraje a 

partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně 

38 

01588/RM1418/26 RM_M 50 Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání ve Firemní školce města Ostravy, 

příspěvkové organizaci 

38 

01589/RM1418/26 RM_MZP 4 Návrh na stanovení platu Janě Madecké, ředitelce 

Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace od 1. 7. 2015 

38 

01590/RM1418/26 RM_MZP 5 Změna Zásad pro stanovení odměn ředitelům 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava 

38 

01591/RM1418/26 RM_M 53 Úprava rozpočtu r. 2015 35 

01592/RM1418/26 RM_M 58 Prodej podílových listů AKRO investiční 

společnosti a. s. nabytých po Z.B. 

07 

01593/RM1418/26 RM_M 67 Uzavření Rámcové smlouvy o platebních a 

bankovních službách v PPF bance, a.s., platné od 

1.7.2015 a Rámcové smlouvy o vystavování a 

uschovávání depozitních směnek s PPF bankou, 

a.s. 

07 

01594/RM1418/26 RM_VZ 11 Veřejné zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2015 a 2016”, poř. č. 66/2015 

7 

01595/RM1418/26 RM_M 52 Úprava závazného ukazatele 07 

01596/RM1418/26 RM_MZP 1 Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné 

zakázce “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad”, poř. č. 254/2014 

35 

01597/RM1418/26 RM_M 60 Návrh na poskytnutí transferu městskému obvodu 

Vítkovice za účelem zabezpečení udržitelnosti 

jednoho z dílčích projektů Integrovaného plánu 

rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” s názvem 

“Víceúčelové hřiště Sirotčí” 

87 

01598/RM1418/26 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 

VM - OV č. 165 včetně pěšího přístupu v 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Green 

08 
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Gas DPB, a.s. 

01599/RM1418/26 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, návrh dohody o zrušení smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, s oprávněným: 2 x společnost OVANET 

a.s. 

08 

01600/RM1418/26 RM_M 25 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO v k.ú. Hrušov a Koblov, pro 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01601/RM1418/26 RM_M 26 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO, pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

01602/RM1418/26 RM_M 27 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene, návrh 

dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 

břemene, návrh na zřízení služebnosti a uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve 

vlastnictví SMO, s oprávněnými: Veolia Energie 

ČR a.s., H-Zone, s.r.o. 

08 

01603/RM1418/26 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Petřkovice u Ostravy, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava a v k.ú. Hlučín, obec Hlučín 

08 

01604/RM1418/26 RM_M 30 Návrh na záměr města propachtovat pozemky v 

k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

01605/RM1418/26 RM_M 31 Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh na 

umístění restaurační zahrádky, oba k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01606/RM1418/26 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

výpůjčce ev.č. 1530/2008/MJ ze dne 4. 6. 2008 s 

DIAMO, státní podnik 

08 

01607/RM1418/26 RM_M 29 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v 

k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na záměr 

města neprodat část pozemku parc.č. 1102 v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

01608/RM1418/26 RM_M 33 Návrh na uzavření dohody o skončení pronájmu 

nebytového prostoru-garáže, Horní č.3033/102 

08 

01609/RM1418/26 RM_M 34 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu v domě na ul.Horní č.3032/100 

08 

01610/RM1418/26 RM_M 35 Návrh na výpověď z nájmu nebytových prostor v 

budově na ul. Hlubinská 6, návrh na záměr města 

pronajmout části pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava a návrh na záměr města pronajmout části 

pozemků v k. ú. Vítkovice 

08 

01611/RM1418/26 RM_M 36 Návrh na vyřazení přebytečné movité věci z 08 
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výpůjčky HZS MSK, prodej městu Šenov a 

uzavření kupní smlouvy 

01612/RM1418/26 RM_M 37 Návrh na převzetí vodohospodářského majetku 

městského obvodu Polanka nad Odrou, předání 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace, a.s., navýšení hodnoty 

vodohospodářského majetku SMO o realizované 

technické zhodnocení a záměr pronájmu 

vodohospodářských staveb 

08 

01613/RM1418/26 RM_M 38 Návrh na skončení nájemní smlouvy s Povodí 

Odry, státní podnik 

08 

01614/RM1418/26 RM_M 40 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s VÝSTAVNÍ Property s.r.o. a 

manžely M. 

08 

01615/RM1418/26 RM_M 41 Návrh na uzavření dohody o nárovnání práv a 

povinností ke smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 2687/2014/MJ ze dne 

8.12.2014 s ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01616/RM1418/26 RM_M 42 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro budoucího 

oprávněného Residence Foerstrova, s.r.o. 

08 

01617/RM1418/26 RM_M 46 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO v k.ú. Kunčičky, Mariánské 

Hory, Kunčice nad Ostravicí a Přívoz, pro 

oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01618/RM1418/26 RM_M 47 Návrh na uzavření nájemní smlouvy s New 

Karolina Shopping Center Development, s. r. o. 

08 

01619/RM1418/26 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy 

o nájmu movitých věci pro účely zajištění provozu 

Firemní školky města Ostravy 

08 

01620/RM1418/26 RM_M 65 Návrh na záměr města propachtovat nemovitosti v 

areálu Vědecko-technologického parku Ostrava 

(k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) 

08 

01621/RM1418/26 RM_M 71 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 

výpůjčce ze dne 5.11.2004 (Sdružení Telepace) 

08 

01622/RM1418/26 RM_M 2 Návrh na neposkytnutí mimořádné účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2015 v oblasti školství občanskému sdružení 

PANT 

60 

01623/RM1418/26 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

01624/RM1418/26 RM_M 16 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

41 
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Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 

IČO 70631808 

01625/RM1418/26 RM_M 17 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunečnice Ostrava-Poruba, příspěvková 

organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 70631883 

41 

01626/RM1418/26 RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace 

41 

01627/RM1418/26 RM_M 39 Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů 

městským obvodům 

86 

01628/RM1418/26 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 

příspěvková organizace 

41 

01629/RM1418/26 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov, a.s. 

90 

01630/RM1418/26 RM_MZP 3 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Vědecko-technologický park 

Ostrava, a.s. 

90 

01631/RM1418/26 RM_MZP 6 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

01632/RM1418/26 RM_M 15 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - 

Hošťálkovice” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

90 

01633/RM1418/26 RM_M 57 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “Revitalizace knihovny na ulici 

Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

90 

01634/RM1418/26 RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

01635/RM1418/26 RM_M 5 Návrh na úpravu objednávky č. 1344/2015/190 na 

veterinární péči v útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích 

33 

01636/RM1418/26 RM_M 6 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při 

provozování digitálního povodňového plánu obce 

s rozšířenou působností Ostrava 

80 

01637/RM1418/26 RM_M 8 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se 

stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném 

33 
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prostranství a vymezují se prostory pro volné 

pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, 

v platném znění 

01638/RM1418/26 RM_M 61 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služby 

elektronických komunikací – Městský kamerový 

systém uzavřené se společností 

OVA!!!CLOUD.net, a.s. 

83 

01639/RM1418/26 RM_VZ 12 Kupní smlouva na dodávku SW produktů a 

souvisejících služeb podpory VMware 

83 

01640/RM1418/26 RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 

71/2015/OI/ZFUN na zajištění víceprací stavby 

Org.8175 Revitalizace knihovny na ulici 

Podroužkova 1663/4, Ostrava Poruba 

05 

01641/RM1418/26 RM_M 9 Návrh na uzavření Smlouvy o převzetí práv 

povinností ze správních rozhodnutí u realizace 

stavby Rekonstrukce zastávek Městský stadion a 

Sport Aréna na ulici Závodní 

05 

01642/RM1418/26 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souvislosti s realizací stavby Nová 

Karolina - Nová ul. Porážková - přeložky NTL 

plynovodu 

05 

01643/RM1418/26 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvy mandátní č. 1383/2012/OI/LPO a 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvy 

mandátní č. 2546/2013/OI 

05 

01644/RM1418/26 RM_M 59 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0031/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava” org. 

5039 

05 

01645/RM1418/26 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření příkazní smlouvy na výkon 

technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP v rámci realizace stavby “Cyklostezka 

Krajský úřad, nám. Republiky a rekonstrukce 

chodníku ul. 28.října” 

05 

01646/RM1418/26 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky “Oprava kanalizačního 

sběrače D I”, poř.č. 83/2015 

05 

01647/RM1418/26 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky “Sanace stěn betonových 

nádrží aktivace na ÚČOV”, poř.č. 81/2015 

05 

01648/RM1418/26 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava-

Radvanice (TDS+BOZP)”, poř. č. 84/2015 

05 

01649/RM1418/26 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky “Okružní křižovatka 

Michálkovická - TDS a BOZP”, poř.č. 89/2015 

05 

01650/RM1418/26 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad (ekologický dozor)”, poř.č. 

047/2015 

05 

01651/RM1418/26 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, 

Slezskoostravský hrad (TDS+BOZP)”, poř.č. 

05 
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046/2015 

01652/RM1418/26 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření smluv o dílo na vypracování 

projekt.dokumentací na akce “SSZ K č.4023 

Opavská x Martinovská x Francouzská”, 

ORG.3188 a “SSZ K č.4006 Opavská x 

17.listopadu”, ORG.3189, obě v městském obvodě 

Ostrava - Poruba 

05 

01653/RM1418/26 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, 

Grmelova (TDS+BOZP)”, poř. č. 101/2015 

05 

01654/RM1418/26 RM_M 11 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 

“Kutací jáma č. 15” pro odstranění staveb v rámci 

akce “AREÁL DEKTRADE a.s., Ke Kamenině 

89/12, 711 00 OSTRAVA” v k.ú. Hrušov 

89 

01655/RM1418/26 RM_M 14 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

89 

01656/RM1418/26 RM_M 70 Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu 

nemovitostí v majetku města, svěřených 

městským obvodům a nabytí nemovitostí 

89 

01657/RM1418/26 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Iva 

Hařovského, náměstka primátora, do Polska 

(Chalupki) dne 20.5.2015 

39 

01658/RM1418/26 RM_M 62 Informace o postupu plnění usnesení z 6. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 10. 6. 2015 

36 

01659/RM1418/26 RM_M 4 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v k.ú. 

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

Hlučín - jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

01660/RM1418/26 RM_M 13 Návrh na vyřazení majetku 84 

01661/RM1418/26 RM_M 66 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (areálu 

Loděnice na soutoku řeky Lučiny a Ostravice) 

08 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 69 Právní zastoupení ve věci návrhu na zrušení části 

opatření obecné povahy 

28 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení rady města č. 

1352/RM1418/23 ze dne 26.5.2015, bod 1) - 

rozpočtové opatření 

07 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

01443/RM1418/24 ze dne 09.06.2015 

01 

  
RM_M 0 (zn.předkl.) 
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Schválení programu 26. schůze rady města dne 23.06.2015 
  
Usnesení číslo: 01564/RM1418/26 

28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 23. schůze rady města dne 26.05.2015 s úpravou 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 01565/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ 
25385691, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2014 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

za rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2014 a 

vyhodnocení účinnosti motivačního systému členů TOP managementu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

8) určuje 

  
a souhlasí s novým motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. od 1.7.2015 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

10) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a předsedou dozorčí rady společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené mezi společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a místopředsedou dozorčí rady společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 



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 11/95  

  
dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady uzavřené mezi společností 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a členy dozorčí rady společnosti Sportovní 

a rekreační zařízení, s.r.o.  dle příloh č. 7, 8, 9 předloženého materiálu 

  

13) projednala 

  
informativní zprávu o stavu zařízení vzduchotechnických jednotek Krytého bazénu v Ostravě-

Porubě dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01566/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č.90/2012 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ 25911368, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2014 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2014 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je zpráva o 

vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2014 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. za rok 2014 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2014 a 

vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

8) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. od 1. 7. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a 

předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

10) souhlasí 

  
se změnou názvu sportovní haly z “ČEZ ARÉNA” na “OSTRAVA ARÉNA” od 01.07.2015 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01567/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 
124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s novým motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. od 1.7.2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatky ke smlouvám o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury města Ostravy, 

a.s. a členy představenstva společnosti dle příloh č. 3, 4 a 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01568/RM1418/26 

(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  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2014 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2014, jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2014 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

7) určuje 

  
a souhlasí s novým motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti 

Ostravské komunikace, a.s. od 1.7.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
dodatky ke smlouvám o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské komunikace, 

a.s. a členy představenstva společnosti dle příloh č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01569/RM1418/26 

(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 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 

2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2014 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2014, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2014 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) určuje 

  
a souhlasí s novým motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava od 1.7.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava a předsedou představenstva společnosti dle přílohy č. 4 předloženého 
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materiálu 

  

9) určuje 

  
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Slezská Ostrava, Čs. 

armády 20, PSČ 710 00, IČO 476 74 725 

k ověření účetní závěrky za rok 2015 jako auditora prof. Ing. Janu Buchtovou, CSc., se sídlem 

Ráčkova 50, Ostrava, IČO 465 48 271 za cenu 50.000,- Kč 

  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01570/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
Náměstí SNP 1, Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za 

rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2014 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/95  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2014, 

jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2014 

dle varianty navržené odborem veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a 

sdruženého nákupu v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

7) určuje 

  
a souhlasí s novým motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti Dům 

kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. od 1.7.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dům kultury Akord Ostrava-

Zábřeh, s.r.o. a jednatelkou společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01571/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, 
Ostrava, PSČ 719 00, IČ 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2014 a 

vyhodnocení účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členů TOP managementu společnosti dle 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2014 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2014 dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2014, jejíž součástí je zpráva o 

vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2014 dle  důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

8) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti OZO Ostrava 

s.r.o. od 1.7.2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o. a 

jednatelem společnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01572/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, znění, 
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 verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

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 doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

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

auditovanou účetní závěrku společnosti OVANET a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

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

schválit výroční zprávu společnosti OVANET a.s. za rok 2014, ke které je připojena zpráva o 

vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

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

o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti OVANET a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
schválit společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. v působnosti valné hromady OVANET a.s. návrh 
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na rozdělení hospodářského výsledku společnosti OVANET a.s. za rok 2014 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti OVANET a.s. od 

1.7.2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

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

schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVANET a.s. a 

členem představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

9) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti OVA!!!CLOUD.net 

a.s. dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle 

přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. za rok 2014 dle 

přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. za rok 2014, jejíž součásti je 

zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v platném znění, vše dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

  

13) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

za rok 2014 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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14) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. za rok 2014 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

15) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti 

OVA!!!CLOUD.net a.s. od 1.7.2015 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

16) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVA!!!CLOUD.net a.s. a 

členem představenstva společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01573/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 
494/2, PSČ 701 71 Ostrava, PSČ 701 71, IČ 619 74 757, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC 

a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti 

EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 
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ELECTRIC a.s.  

schválit auditovanou účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2014 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s.  

schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 

za rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s.  

schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za rok 2014, ke které je připojena 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobu a vztazích mezi propojenými osobami, 

vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. 

schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. za 

rok 2014 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 

od 1.7.2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s.  

schválit dodatky č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností EKOVA 

ELECTRIC a.s. a členy představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle příloh č. 5,6,7 

předloženého materiálu 

  

9) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2014 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 23/95  

Ostrava a.s. dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

11) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2014 dle přílohy 

č. 9 předloženého materiálu 

  

12) schvaluje 

  
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2014, ke které je připojena 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami, 

vše dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

13) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za 

rok 2014 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

14) schvaluje 

  
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle 

zákona č.106/1999., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu 

  

15) rozhodla 

  
o rozdělní hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2014 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

16) schvaluje 

  
konsolidovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu 

  

17) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti Dopravní 
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podnik Ostrava a.s. od 1.7.2015 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

18) schvaluje 

  
dodatky č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Dopravní podnik Ostrava 

a.s. a členy představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh č. 13,14,15 

předloženého materiálu 

  

19) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Ing. Kamila Bednáře, nar. XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

  

20) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady dle bodu 19) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 16 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v rámci Programu 
prevence kriminality 2015 
  
Usnesení číslo: 01574/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ0610 03623/10 
k usnesení č. 00481/RM1418/10 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí a použití státní účelové neinvestiční dotace v rámci  Programu prevence kriminality 

pro rok 2015 od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČ: 

00007064,  na projekty: 

1) “Ostrava - Asistent prevence kriminality 2015“ dle podmínek uvedených v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

2) “Ostrava - Rozšíření mentoringu 2015“ dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

3) “Ostrava - Společně proti lichvě a dluhům” dle podmínek uvedených v příloze č. 3 

předloženého materiálu 

4) “Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA“ dle 

podmínek uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu 

5) “Ostrava - Příměstský tábor s MP Ostrava“ dle podmínek uvedených v příloze č. 5 
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předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektů: 

1) „Ostrava - Asistent prevence kriminality 2015” 

financování ve výši 672 tis. Kč, spolufinancování 93 tis. Kč, celkem 765 tis. Kč. 

2) „Ostrava – Rozšíření mentoringu 2015“ 

financování ve výši 111 tis. Kč, spolufinancování 56 tis. Kč, celkem 167 tis. Kč 

3) „Ostrava - Společně proti lichvě a dluhům” 

financování ve výši 76 tis. Kč, spolufinancování 25 tis. Kč, celkem 101 tis. Kč 

4) „Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA“ 

 financování ve výši 73 tis. Kč, spolufinancování 9 tis. Kč, celkem 82 tis. Kč. 

5)  „Ostrava - Příměstský tábor s MP Ostrava“ 

financování ve výši 37 tis. Kč, spolufinancování 20 tis. Kč, celkem 57 tis. Kč. 

  

3) schvaluje 

  
návrh rozpočtové úpravy – požadavek na schválení rozpočtového opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 14018 Přidělená dotace                                            o  969 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180,                                                         o    122 tis. Kč 

- z v y š u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 14018, ORJ 180,                                                                                              

    o     10  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14018, ORJ 180,                                                                                                  

o     20  tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14018, ORJ 180,                                                     o    157 tis. Kč 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                           o    30 tis. Kč 
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na § 4349, pol. 5132, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                             o    38 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                             o      7 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                             o      2 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5162, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                             o      1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                            o    20 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                            o    24 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5011, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                          o  502 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5031, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                          o  125 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5032, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                         o    45 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5133, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                         o      1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                          o    10 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                          o    48 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                          o    37 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 14018, ORJ 270,                                                           o    14 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 22 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2015 
  
Usnesení číslo: 01575/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 
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RM_M 56 
Navýšení počtu funkčních míst u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01576/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 00481/RM1418/10 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zvýšení počtu funkčních míst zaměstnanců Městské policie Ostrava vykonávajících obslužné 

činnosti ze 109 na 114 po dobu trvání projektu a  to bez navýšení finančních prostředků 

  

2) stanoví 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do městské policie, a to 794 

s účinností od 01.07.2015, v členění 680 strážníků a čekatelů a 114 zaměstnanců 

vykonávajících obslužné činnosti 

  

 
RM_M 44 
Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. Martinov ve Slezsku 
  
Usnesení číslo: 01577/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na pojmenování nově vybudované komunikace, v současné době používané jako 

veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku parc. č. 3249/54 v k. ú. Martinov 

ve Slezsku, která je dopravně napojena na ulici Martinovskou názvem Dubová 

  

2) ukládá 

  
starostovi městského obvodu Martinov 

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

  

 Vyřizuje: Karel Civín, T: 09.09.2015 

 starosta Městského obvodu Martinov  
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RM_M 63 
Posouzení a vyjádření k rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č. OP LZZ - ZS 824 - 1171/2014 pro projekt “Podpora 
naplnění kvality sociálně - právní ochrany dětí” 
  
Usnesení číslo: 01578/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 9269/RM1014/121 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podmínkami Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ - ZS 824 - 

1171/2014 ze dne 6. února 2014 pro projekt “ Podpora naplnění kvality sociálně - právní 

ochrany dětí” poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 

128 01 PRAHA 2 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.08.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 45 
Zajištění ubytování pro mládežnický umělecký soubor z partnerského 
města Volgograd - schválení objednávky 
  
Usnesení číslo: 01579/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky   na  zajištění ubytování pro  mládežnický umělecký soubor  z  

Volgogradu  v hotelu Maria,  Milan Ševčík a syn, Přívozská 23, 702 00 Ostrava 1, IČO: 

12663191  

  

2) pověřuje 

  
vedoucího  odboru kanceláře primátora 
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učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1)  tohoto usnesení a k podpisu objednávky dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 23.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 51 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) ve dnech 25.-
28.6.2015 
  
Usnesení číslo: 01580/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o.,do SRN (Mnichov)  ve dnech  25.-28.6.2015  za účelem  doprovodu Janáčovy filharmonie 

Ostrava, p.o. 

  

2) ukládá 

  
řediteli  Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 28.07.2015 

 ředitel Janáčovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 68 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na zapůjčení modelu významné 
stavby pro expozici statutárního města Ostravy na festivalu 
Architecture Week Praha 2015 
  
Usnesení číslo: 01581/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 01287/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava, se 
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sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností PROJEKT STUDIO 

EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00  Ostrava, IČO 27787446 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka malého rozsahu na grafické zpracování a tisk map a 
cyklomap Ostravy s názvem “Mapy 2015” 
  
Usnesení číslo: 01582/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého 

rozsahu na grafické zpracování a tisk map a cyklomap Ostravy s názvem “Mapy 2015” 

  

2) schvaluje 

  
návrh smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k veřejné zakázce malého rozsahu na 

grafické zpracování a tisk map a cyklomap Ostravy s názvem “Mapy 2015” 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE a.s. dodavatele k podání nabídky k veřejné 

zakázce malého rozsahu ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
společnost eCENTRE a.s., 

aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 
RM_M 12 
Návrh na změnu termínu konání 28. schůze rady města a schválení 
dalšího termínu konání zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 01583/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00227/RM1418/6 
  
Rada města 
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1) mění 

  
termín konání 28. schůze rady města z úterý 28. 7. 2015 na pondělí 27. 7. 2015 v 09:00 hodin 

  

2) schvaluje 

  
další termín konání zasedání zastupitelstva města dne 14. 10. 2015 v 09:00 hodin 

  

3) schvaluje 

  
termín konání 7. zasedání zastupitelstva města na den 1. července 2015  od 15:00 hodin ve 

velké zasedací síni Radnice města Ostravy vč. návrhu programu dle předloženého návrhu 

  

 
RM_M 54 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 16.04.2015 do 17.06.2015 
  
Usnesení číslo: 01584/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 

16.04.2015 do 17.06.2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 22.09.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 22.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

15.04.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 22.09.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 55 
Návrh na rozšíření žaloby proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01585/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 01276/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
rozšířit žalobu proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131 se sídlem: Praha 1, 

Dlouhá 13, PSČ 116 78 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 27C 204/2013 o 

částku 4 154 003,80 Kč s příslušenstvím, částku 4 410 000,- Kč s příslušenstvím, částku  

4 410 000,- Kč s příslušenstvím a částku 1 210 000,- Kč s příslušenstvím dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 01586/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXIII Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplněk XXXXIV přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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3) schvaluje 

  
doplněk XVII přílohy č. 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh Smlouvy o spolupráci a spolufinancování společné prezentace 
Moravskoslezského kraje a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v 
Miláně 
  
Usnesení číslo: 01587/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy  o spolupráci a spolufinancování společné prezentace Moravskoslezského 

kraje a partnera na světové  výstavě  Expo 2015 v Miláně dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 50 
Stanovení kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve Firemní 
školce města Ostravy, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 01588/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 a školní rok 

2015/2016 ve Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci dle předloženého 

materiálu 
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RM_MZP 4 
Návrh na stanovení platu Janě Madecké, ředitelce Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace od 1. 7. 2015 
  
Usnesení číslo: 01589/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01225/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Janě Madecké, ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, IČO: 

71294155 s účinností od 1. 7. 2015 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 5 
Změna Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01590/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava a zařazení Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v 

rámci Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Ostrava dle předloženého materiálu s účinností od 1. 7. 2015 

  

 
RM_M 53 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01591/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace městskému obvodu 

a) Petřkovice ve výši 4 840 tis.Kč na opravu chodníku v souvislosti s investiční akcí 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Hlučínská” 

b) Slezská Ostrava ve výši 800 tis.Kč na opravu chodníku ul. Počáteční v souvislosti s 
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investiční akcí “Terminál Hranečník” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 16 tis.Kč (C.3.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 29004, ORJ 120 o 19 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8224, ORJ 120, org. 620 o 4 559 tis.Kč (B.1.) 

(B.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, org. 618, ÚZ 3636 o 93 tis.Kč 

                                                                            ÚZ 3637 o 68 tis.Kč 

(B.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, org. 618, ÚZ 3500 o 91 tis.Kč 

                                                                            ÚZ 3637 o 194 tis.Kč 

                                                                            ÚZ 8123 o 387 tis.Kč  

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 621, org. 621 o 5 500 tis.Kč (C.7.) 

- běžné výdaje 

na § 1037, pol. 5219, ORJ 190, ÚZ 29004 o 19 tis.Kč (A.2.) 

na § 6310, pol. 5163, ORJ 120 o 1 tis.Kč (C.3.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 125 o 10 000 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5191, ORJ 135 o 1 tis.Kč (C.13.) 

(C.9.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5175 o 121 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 18 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5139 o 12 tis.Kč 

                               § 2143, org. 82000000, ÚZ 38100000, pol. 5137 o 56 tis.Kč 

                                                                                             pol. 5142 o 5 tis.Kč 

                                                                                             pol. 5164 o 8 tis.Kč  

                                                                                             pol. 5172 o 3 tis.Kč 

                                                                                             pol. 5175 o 20 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 38588005, pol. 5137 o 315 tis.Kč 

                                                                                             pol. 5142 o 26 tis.Kč 

                                                                                             pol. 5164 o 41 tis.Kč  

                                                                                             pol. 5172 o 16 tis.Kč 

                                                                                             pol. 5175 o 109 tis.Kč 
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- kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6125, ÚZ 8113, ORJ 134 o 1 000 tis.Kč (C.1.) 

(B.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 2321, org. 7183 o 18 880 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7183 o 3 965 tis.Kč         

(B.5.) na ORJ 100, § 2221, org. 83000000, ÚZ 38588505, pol. 6122 o 9 712 tis.Kč 

                                                                                             pol. 6121 o 4 090 tis.Kč 

                                                                                             pol. 6125 o 449 tis.Kč 

                                                                                             pol. 6111 o 148 tis.Kč 

                                                                     ÚZ 38108224, pol. 6122 o 1 714 tis.Kč 

                                                                                             pol 6121 o 722 tis.Kč 

                                                                                             pol. 6125 o 80 tis.Kč 

                                                                                             pol. 6111 o 27 tis.Kč 

(B.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7284 o 465 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 2321, org. 7284 o 545 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7284 o 150 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7270 o 18 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3188 o 181 tis.Kč 

                                                                                         org. 3189 o 183 tis.Kč  

                               § 2321, pol. 6130, org. 7257 o 125 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3174 o 130 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 3167 o 3 153 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3167 o 347 tis.Kč             

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 621, org. 3173 o 5 500 tis.Kč (C.7.) 

(C.12.) na ORJ 230, § 3639, org. 8141, pol. 6121, ÚZ 30100000 o 1 250 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 30108224 o 3 350 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 30122863 o 1 400 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 30522863 o 10 950 tis.Kč 

                                                               pol. 6122, ÚZ 8224 o 400 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 30108224 o 535 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 30122863 o 175 tis.Kč 

                                                                                ÚZ 30522863 o 1 425 tis.Kč 

- investiční transfery 

na § 2271, pol. 6313, org. 9205, ORJ 100 o 495 tis.Kč (C.2.) 

na § 2219, pol. 6349, org. 3071000000, ÚZ 3636 o 12 841 tis.Kč (C.11.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, org. 504 o 15 tis.Kč (C.3.) 

                                  pol. 5347, ÚZ 93, org. 511 o 4 840 tis.Kč (C.4.) 

                                                              org. 503 o 800 tis.Kč (C.4.)       

                                                              org. 502 o 225 tis.Kč (C.8.)    
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z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120   o 4 559 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 243 tis.Kč (B.3.) 

                                                  o 672 tis.Kč (B.4.) 

                                                  o 15 000 tis.Kč (C.10.) 

- financování na pol. 8115, ÚZ 2321, ORJ 120 o 18 880 tis.Kč (B.2.) 

                                                                          o 545 tis.Kč (B.6.)  

                                           ÚZ 8224, ORJ 120 o 16 942 tis.Kč (B.5.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2221, pol. 5193, ORJ 100 o 495 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 5 640 tis.Kč (C.4.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 10 000 tis.Kč (C.5.) 

(C.12.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5137, org. 8141, ÚZ 8224 o 3 850 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30108224 o 2 445 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30122002 o 855 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 30522002 o 4 085 tis.Kč 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 225 tis.Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169, org. 82000000, ÚZ 38100000 o 92 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 38588005 o 507 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 139 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5169 o 12 tis.Kč               

na § 6171, pol. 5032, ORJ 135 o 1 tis.Kč (C.13.) 

  

- kapitálové výdaje 

na § 2221, pol. 6121, ORJ 230, org. 3033 o 3 965 tsi.Kč (B.2.) 

(B.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7232 o 350 tis.Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7232 o 150 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 115 tis.Kč  

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, ORJ 230, org. 3183 o 1 000 tis.Kč (C.1.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7085 o 18 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 95, org. 8064 o 364 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7257 o 125 tis.Kč 
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                               § 2219, pol. 6121, org. 3134, ÚZ 38108224 o 19 tis.Kč 

                                                                                                     o 225 tis.Kč  

                                                                              ÚZ 38588505 o 111 tis.Kč 

                                                                                                     o 1 275 tis.Kč 

                                                            org. 3118, ÚZ 8224 o 1 653 tis.Kč 

                                                                             ÚZ 95 o 347 tis.Kč                                           

(C.12.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141 o 5 000 tis.Kč 

                                                              org. 8141, ÚZ 8224 o 3 250 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 2219, pol. 5329, org. 3071000000, ÚZ 3636 o 12 841 tis.Kč (C.11.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(B.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 618 o 568 tis.Kč 

                                                                ÚZ 93, org. 518 o 1 514 tis.Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 606 o 15 000 tis.Kč (C.10.) 

Městský obvod Poruba (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 194 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO 

na § 43xx, pol. 5336, ÚZ 33x13233 o 194 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 504 o 15 tis.Kč 

- zvýší výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 15 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 4 840 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava chodníku ul. Hlučínská” 

  na § 2219, pol. 51xx, ÚZ 93 o 4 840 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 800 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava chodníku ul. Počáteční” 

na § 2219, pol. 51xx, ÚZ 93 o 800 tis.Kč 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.8.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 225 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § xxxx, pol. 5331 o 225 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 58 
Prodej podílových listů AKRO investiční společnosti a. s. nabytých po 
Z.B. 
  
Usnesení číslo: 01592/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji 866 ks podílových listů AKRO akciového fondu nových ekonomik, otevřený 

podílový fond, ISIN CZ0008473378 emitenta AKRO investiční společnost a. s., nabytých po 

zůstaviteli ZXXXXX BXXXXXXXX, posledně bytem XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, 

zemř. dne XXXXXXXX, a o podání Žádosti o odkoupení podílových listů AKRO investiční 

společnosti, a. s. se sídlem Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČ 49241699, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 67 
Uzavření Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách v PPF 
bance, a.s., platné od 1.7.2015 a Rámcové smlouvy o vystavování a 
uschovávání depozitních směnek s PPF bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01593/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi PPF bankou a.s., 

Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO 471 16 129 a statutárním městem 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. 

Strana 40/95  

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ0 00845451 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o  uzavření Rámcové smlouvy o vystavování a uschovávání depozitních směnek mezi PPF 

bankou a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO 471 16 129 a statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ0 00845451 ve znění přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

zajišťoval veškeré úkony v souvislosti s vystavováním a úschově depozitních směnek s PPF 

bankou a.s., Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO 471 16 129, za podmínek 

uvedených v Rámcové smlouvě o vystavování a následné úschově depozitních směnek 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejné zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2015 a 2016”, poř. č. 
66/2015 
  
Usnesení číslo: 01594/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
7 

  
k usnesení č. 01281/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy v rozsahu dle 

přílohy č. 3 předloženého návrhu s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 1: 

TOP AUDITING, s.r.o. 

Sídlo: Koliště 1965/13a, Černá Pole, 602 00 Brno 

IČO: 454 77 639 

za cenu nejvýše přípustnou 3.288.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 52 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01595/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 1 014 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 346 tis.Kč 

                                                                                                    ÚZ 332 o 95 tis.Kč 

                                                                                                    ÚZ 13305 o 23 814 tis.Kč 

- neinvestiční transfery PO 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 346 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5336, ORJ 140, ÚZ 332, org. 84 o 95 tis.Kč 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 13305, org. 36 o 2 944 tis.Kč 

                                                                    org. 38 o 6 166 tis.Kč 

                                                                    org. 34 o 2 900 tis.Kč 

                                                                    org. 37 o 4 872 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 13305, org. 38 o 1 376 tis.Kč 

                                                                     org. 34 o 2 177 tis.Kč 

                                                                     org. 37 o 1 325 tis.Kč 

na § 4358, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13305, org. 4241 o 2 054 tis.Kč       

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 1 014 tis.Kč  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele -  zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětské centrum Domeček o 346 tis.Kč 

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava o 95 tis.Kč 

Domov pro seniory Iris o 2 944 tis.Kč 

Domov Korýtko o 7 542 tis.Kč 

Domov Sluníčko o 5 077 tis.Kč 

Domov Čujkovova o 6 197 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 3 068 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné zakázce “Cyklostezka 
Počáteční, Slezskoostravský hrad”, poř. č. 254/2014 
  
Usnesení číslo: 01596/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitky proti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení 

označeného “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad” 

  

 
RM_M 60 
Návrh na poskytnutí transferu městskému obvodu Vítkovice za účelem 
zabezpečení udržitelnosti jednoho z dílčích projektů Integrovaného 
plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” s názvem “Víceúčelové 
hřiště Sirotčí” 
  
Usnesení číslo: 01597/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy městskému obvodu Vítkovice ve 

výši 150 tis. Kč za účelem zabezpečení udržitelnosti jednoho z dílčích projektů Integrovaného 

plánu rozvoje města “Budoucnost Vítkovic” s názvem “Víceúčelové hřiště Sirotčí” dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují 

běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 140 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 10 tis. Kč 

zvyšují 

převody mezi statutárním městem a městským obvodem Vítkovice – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 507, ÚZ 93, ORJ 120 o 150 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice 

• zvýší převod mezi statutárním městem a městským obvodem – příjmy na § 6330, pol. 

4137, ÚZ 93, org. 507 o 150 tis.Kč 

• zvýší  běžné výdaje na § 34xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 150 tis.Kč 

 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM - OV č. 165 
včetně pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01598/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 165 včetně pěšího přístupu v pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 5281/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 

Moravskoslezském kraji”  

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, návrh dohody o zrušení smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: 2 x společnost 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01599/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 728/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

v rámci stavby “Optické připojení, ul. Švermova, rozšíření”, pro: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene podle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 728/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

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

ve snímku katastrální mapy a jeho rozsah bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene 

vymezen geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 

na dobu časově neomezenou, za jednorázovou náhradu dle zásad schválených usnesením rady 

města č. 5309/1014/68 ze dne 4.9.2012, a to ve výši: 

500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě + DPH v zákonné výši, v pozemku p.p.č. 728/2, nejméně však 1.500,- Kč + 

DPH v zákonné výši. 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č. 5 předloženého materiálu Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene ev. č. 1860/2013/MJ ze dne 20.6.2013 s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

  

 
RM_M 25 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Hrušov a Koblov, pro 
oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01600/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 
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parc.č. 2064/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 2064/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 2073/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

parc.č. 842/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 844/4 - orná půda, 

parc.č. 915/41 - trvalý travní porost 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s 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 nadzemního vedení VN 22 kV na částech pozemků parc.č. 

2064/5, parc.č. 2064/15, parc.č. 2073/8 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1328-66/2015 ze dne 13.3.2015 a na částech pozemků parc.č. 842/2, 

parc.č. 844/4, parc.č. 915/41 v k.ú. Koblov, obec Ostrava včetně 1 ks podpěrného stožáru VVN 

na pozemku parc.č. 844/4 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 1188-66/2015 ze dne 13.3.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

úplatu v celkové výši 1.000,- Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 302/2 - orná půda, 

parc.č. 302/10 - zahrada, 

parc.č. 309/1 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, s 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 nadzemního vedení VN na částech pozemků parc.č. 302/2, 

parc.č. 302/10, parc.č. 309/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava  včetně 1 ks příhradového stožáru VN 

22 kV na pozemku parc.č. 302/2 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a 1 ks příhradového stožáru VN 

22 kV na pozemku parc.č. 309/1 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 1243-23/2013 ze dne 26.12.2013, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

úplatu v celkové výši 121,- Kč včetně 21% DPH 



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 47/95  

 
RM_M 26 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO, pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01601/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1986/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, s 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 NN 0,4  kV v části pozemku 

parc.č. 1986/8 v k.ú. Koblov, obec Ostrava včetně 1 ks přípojkové skříně na pozemku parc.č. 

1986/8 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 1152-

IP14787/2014 ze dne 16.10.2014,  na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 3.630,- Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.č.st. 269/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

p.p.č.354/41 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s 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 NN 0,4  kV v částech pozemků 

p.č.st. 269/1 a p.p.č. 354/41 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava včetně 1 ks přípojkové skříně 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na pozemku p.p.č. 354/41 v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1855-IP10028/2014 ze dne 20.11.2014, na dobu časově neomezenou, 

za jednorázovou úplatu v celkové výši 13.310,- Kč včetně 21% DPH 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1946/97 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s 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 a nadzemní přípojky NN 0,4  kV na části pozemku 

parc.č. 1946/97 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně 1 ks sloupu na pozemku parc.č. 

1946/97 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 

3783-226/2014 ze dne 24.11.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 19.965,- Kč včetně 21% DPH 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.12 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s 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 NN 0,4  kV v části pozemku 

parc.č. 793/379 v k.ú. Výškovice, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 

1040-IV9285/2014 ze dne 30.10.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 6.534,- Kč včetně 21% DPH 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č.15 předloženého materiálu, k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s 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 2x NN v části pozemku p.p.č. 

460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 1919-

IV9304/2014 ze dne 3.7.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové 

výši 31.218,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 27 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, návrh dohody o zrušení smlouvy o zřízení věcného 
břemene, návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO, s oprávněnými: Veolia 
Energie ČR a.s., H-Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01602/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2468/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193410 

a stavebníkem: 

Moravskoslezský kraj 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 
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za účelem zřízení a provozování nadzemního parovodu v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 4603-509/2014 ze dne 28.1.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

náhradu ve výši 6.050,- Kč vč. 21% DPH. 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č. 6 Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene ev.č. 

1262/2009/MJ ze dne 30.3.2009, 

s oprávněným: 

H-Zone, s.r.o. 

Brandlova 1267/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

IČO: 27411842 

a stavebníkem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 

IČO: 65993390 

  

3) rozhodla 

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

zřízení služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1893 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 2064/18 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 2073/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 2073/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

H-Zone, s.r.o. 

Brandlova 1267/6, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

IČO: 27411842 

a stavebníkem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 

IČO: 65993390 

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace DN 1000 v rozsahu daném geometrickým 

plánem č. 1131-301-66/2009 ze dne 8.6.2009, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

úplatu ve výši 5.010,- Kč včetně 21% DPH. 
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RM_M 28 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Hlučín, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 01603/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01981/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc.č. 1431/4, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Petřkovice 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 614/12, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Michálkovice, o výměře 60 m2 - dle přílohy č. 2/2 

předloženého materiálu 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc.č. 2217/7, k.ú. Hlučín, obec Hlučín, o 

výměře 252 m2 - dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu 

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

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 30 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01604/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat část pozemku parc. č. 4494 - orná půda o výměře 305 m2 a 

pozemek parc. č. 4497/1 – orná půda o výměře 2000 m2 vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

a za podmínek: 

-          Minimální výše pachtu 0,30 Kč/m2/rok, tj. 3000,- Kč/ha/rok 

-          Doba trvání pachtu neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou, a to vždy  

        k 30.9. běžného roku 

-          Pozemky musí být využity k zemědělskému obhospodařování 

-          Předmět pachtu nebude přenechán do užívání třetí osobě 

-          Pozemky mohou být pachtovány i jednotlivě 

Současně si rada města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 31 
Návrh se záborem veřejné zeleně, návrh na umístění restaurační 
zahrádky, oba k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01605/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním veřejné zeleně ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pozemku 

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

pro společnost Colour Production, spol. s r. o., se sidlem Lomená 349, 747 66, Dolní Lhota, 

IČO 258 30 210 

v období od 13.7.2015 do 16.7.2015 



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 53/95  

za účelem akce “FESTIVAL V ULICÍCH” 

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

  

2) souhlasí 

  
s umístěním restaurační zahrádky na části pozemku parc. č. 3589/34 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. 28. října 

pro pana Mario Frenko, se sídlem Kubínova 393/56, 713 00 Ostrava - Heřmanice,  

IČO 760 67 831 

za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení 

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

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 
1530/2008/MJ ze dne 4. 6. 2008 s DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 01606/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 1 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev.č. 1530/2008/MJ ze dne 

4.6. 2008, uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a DIAMO, státní podnik, 47127 Stráž 

pod Ralskem, Máchova 201,PSČ: 471 27 

týká se: 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

se sídlem Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ: 708 36, IČ: 00002739 

kterým se: 

- upravuje doba výpůjčky, a to do 31. 12. 2025, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava a návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 1102 v 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01607/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 01935/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr směnit 

pozemek parc.č. 83 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu Stará Bělá 

za 

pozemek parc.č. 91 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzavření dohody o skončení pronájmu nebytového prostoru-
garáže, Horní č.3033/102 
  
Usnesení číslo: 01608/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu založeného smlouvou o nájmu 

nebytového prostoru-garáže, ev.č. XXXXXXXXXXXX ze dne 12.06.2012, v 1.podzemním 

podlaží domu č.p. 3033, ul. Horní č.or. 102, který je součástí pozemku 126/2, k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX 

XX XXXXX XXXXX, k datu 31.07.2015 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v domě na 
ul.Horní č.3032/100 
  
Usnesení číslo: 01609/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

- uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. XX X XXNP domu č.p. 3032, ul. Horní č.or.100, Ostrava-

Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/3, k.ú. Dubina, obec Ostrava, na dobu 

určitou 1 rok 

s žadatelkou XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na výpověď z nájmu nebytových prostor v budově na ul. 
Hlubinská 6, návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava a návrh na záměr města pronajmout části pozemků v 
k. ú. Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 01610/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět nájemní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

2605/2013/MJ ze dne 17. 10. 2013, uzavřenou mezi statutárním městem Ostrava a právnickou 

osobou  

Autic a.s., 

se sídlem: Praha 4, Branická 28/47, PSČ 147 00, IČO: 26027887,  

jejímž předmětem je pronájem části nebytového prostoru v 1. NP ve vstupní hale budovy čp. 

1183, která je součástí pozemku parc. 3083, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené smlouvy, z důvodu špatné platební morálky 

za služby s nájmem spojené 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. 3083, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

to nebytového prostoru v 1. NP ve vstupní hale budovy čp. 1183, označené jako část A o 

výměře 1 m2 a část B o výměře 1 m2 dle situačního snímku uvedeného v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

3) rozhodla 

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

parc. č. 1335/25 o  výměře 641 m2 

parc. č. 1335/28 o výměře 1181 m2 

parc. č. 1335/51 o  výměře 588 m2, 

dle situačních snímků uvedených v přílohách č. 6/1 - 6/4 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrh na vyřazení přebytečné movité věci z výpůjčky HZS MSK, prodej 
městu Šenov a uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01611/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti použité movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

cisternové automobilové stříkačky TATRA T 815 PR CAS 32 2 25 235 6x6.1, VIN 

TNKP31100HP000671/87, rok výroby 1987, RZV OVB 36-40, inventární číslo 67764, 

evidenční číslo 64490032, 

vypůjčené České republice - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 

Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561 ve Smlouvě o výpůjčce ev.č. 

1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003, ve znění dodatků č. 1-21 

  

2) rozhodla 

  
- o vyřazení použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy o 
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výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 

- o prodeji použité movité věci specifikované v bodě 1) tohoto usnesení městu Šenov, Radniční 

náměstí 300, 739 34 Šenov, IČO 00297291 

- o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 

1.364.000,- Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit úkony související s fyzickým převzetím použité movité věci dle bodu 1) tohoto 

usnesení a předáním použité movité věci dle bodu 2) tohoto usnesení, vč. vyhotovení 

předávacích protokolů 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) pověřuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

aby podepsal protokoly na převzetí použité movité věci dle bodu 1) tohoto usnesení  a předání 

použité movité věci dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 37 
Návrh na převzetí vodohospodářského majetku městského obvodu 
Polanka nad Odrou, předání vodohospodářského majetku statutárního 
města Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, 
a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 01612/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí vodohospodářského majetku  městského obvodu Polanka nad Odrou v celkové 

pořizovací ceně 2 314 947,50 Kč, a to: 
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-  Jednotná kanalizace DN 250 včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

121,20 m, uložená v pozemku parc.č.1781/5 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.144/14/VH/K ze dne 15.12.2014 a vybudována 

v rámci stavby „Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku“. 

  

2) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 23 179 207,61 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s., a to: 

I.Dokončené investiční akce městských obvodů v celkové  pořiz. ceně 5 028 907,87 Kč 

a) Městského obvodu Proskovice 

Vodovodní řad DN 150, DN 100, DN 80 v celkové délce 203 m včetně 2 kusů nadzemních 

hydrantů a 2 kusů podzemních hydrantů,  uložený v pozemcích parc.č.86/1, parc.č.91, 

parc.č.92, parc.č.86/3, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 521/00/VH ze dne 10.8.2000, v pořizovací ceně 1 026 958,00 Kč. 

b)  Městského obvodu Hošťálkovice 

Kanalizační stoky DN 200, DN 300 v celkové délce 238,42 m včetně kanalizačních šachet, 

uložené v pozemcích parc.č.140/1, parc.č.148, parc.č.142/1, parc.č.127, parc.č.2108/1, 

parc.č.2064/4, parc.č.2107, parc.č.2117/1, parc.č.402, parc.č.403, parc.č.399, parc.č.2122, 

parc.č.2123, parc.č.2075/4, parc.č.2074, v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava. Ke kanalizačním 

stokám byly vyhotoveny technické pasporty, které byly ověřeny odborem ochrany životního 

prostředí MMO. Stavby byly vybudovány v rámci stavby „Splašková kanalizace v Ostravě – 

Hošťálkovicích“, v pořizovací ceně 1 687 002,37 Kč. 

c) Městského obvodu Polanka nad Odrou 

Jednotná kanalizace DN 250 včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

121,20 m, uložená v pozemku parc.č.1781/5 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.144/14/VH/K ze dne 15.12.2014 a vybudována 

v rámci stavby „Prodloužení jednotné kanalizace v ul. U Rybníčku“, v pořizovací ceně 

2 314 947,50 Kč. 

II. Dokončené investiční akce  statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

18 150 299,74Kč  
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a) Vodovodní řad DN 100, DN 80 včetně 14 kusů podzemních hydrantů v celkové délce 

1 934.08 m, uložený v pozemcích parc.č.2006, parc.č.2005, parc.č.1986/1, parc.č.1149, 

parc.č.1151, parc.č.1153/5, parc.č.1156/2, parc.č.1157/1, parc.č.1158/1, parc.č.1158/2, 

parc.č.1159/2, parc.č.1160, parc.č.1161, parc.č.1162, parc.č.1163, parc.č.1164, parc.č.1165, 

parc.č.1166, parc.č.1167, parc.č.1998, parc.č.1244, parc.č.1240, parc.č.1239, prac.č.2057, 

parc.č.1238, parc.č.1237, parc.č.1236, parc.č.1235/2, parc.č.1234/1, parc.č.1234/2, parc.č.1232, 

parc.č.2180/4, parc.č.2180/5, v  k.ú. Koblov, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č.140/14/VH/K ze dne 4.12.2014 a vybudována v rámci akce 

„Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Antošovická“, ORG 7178, v pořizovací ceně 

6 061 344,52 Kč. 

b)  Kanalizace DN 400, DN 500 včetně 17 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

535,2 m, uložená v pozemcích parc.č.2584/6, parc.č.1308, parc.č.1315/1, parc.č.1315/46, 

parc.č.1316/1, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 

č.9/15/VH/K ze dne 15.1.2015 a vybudována v rámci akce „IS Hrabová – kanalizace jižní část 

– 4. a 5. Stavba, zrušení vyústí“, ORG 7088, v pořizovací ceně 5 250 708,78 Kč. 

c)  Odlehčovací stoka DN 1200 včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové délce 

198,3 m, uložená v pozemcích parc.č.2596/1, parc.č.2602/3, parc.č.2602/5, parc.č.2041/26, 

parc.č.2041/31, parc.č.2041/32, parc.č1752/21, parc.č.1749/2, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.18/15/VH(K ze dne 23.1.2015 a 

vybudována v rámci akce „IS Hrabová – odlehčovací stoka OS1A“, ORG 7088, v pořizovací 

ceně 6 838 246,44 Kč. 

  

3) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení, v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

• u Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze – stavební úpravy, výměna 2 kusů 

míchadel ve stávající aktivační nádrži, ukotvení stojanů míchadel, napojení souvisejících 

silnoproudých rozvodů včetně systému řízení technologických procesů, sanace trhlin na 

obvodově stěně aktivační nádrže, inventární č. majetku 100447, 149505, 149507  o 

celkovou částku 3 089 831,40 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „ÚČOV, míchání aktivační 

nádrže“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

4) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

Dlouhodobý hmotný majetek, který statutární město Ostrava nabylo: 
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a) Darovací smlouvou  e.č.1445/2015/MJ ze dne  12.5.2015 od pana Ing. Daniela Kozla 

- Kanalizace jednotná DN 250 včetně kanalizačních šachet DN 1000 v délce 94 m a vodovod 

DN 80 délky 91 m včetně podzemního hydrantu, uložené v pozemcích parc.č.11/1, 

parc.č.625/5, parc.č.625/3, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava. Stavby byly 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č.50/13/VH/K ze dne 12.6.2013. 

b) Darovací smlouvou e.č.1537/2015/MJ ze dne  22.5.2015 od manželů Ivety Janošové a 

Vítězslava 

    Janoše 

-Vodovodní řad DN 100, DN 80 včetně 2 kusů podzemních hydrantů celkové délky 294,73 m a 

splaškové kanalizace DN 300, DN 250 včetně 6 kusů kanalizačních šachet DN 1000 v celkové 

délce 199,24 m, uložené v pozemcích parc.č.1988/1, parc.č.1988/2, parc.č.1989/1, 

parc.č.2008/4, parc.č.1977/2, parc.č.1982, parc.č.1987/11, parc.č.1987/13, v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.48/14/VH/K ze  dne 12.6.2014. 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 26.06.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na skončení nájemní smlouvy s Povodí Odry, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 01613/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku parc.č. 907/10, vodní plocha - koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

založeného “Nájemní smlouvou” ev.č. 3150/2013/MJ ze dne 17. 12. 2013 

s 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 708 90 021 
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a to ke dni 30. 6. 2015 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
VÝSTAVNÍ Property s.r.o. a manžely M. 
  
Usnesení číslo: 01614/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka 

pozemku parc. č. 2957/8 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení 

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

města Ostravy: 

parc. č. 2643/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

VÝSTAVNÍ Property s.r.o. 

se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO 028 83 902, 

jejímž obsahem je 

zřízení, provozování a údržba: 

- vodovodní přípojky v uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4903-

10/2015 ze dne 11.2.2015, částí A, 

- přípojky jednotné kanalizace v uvedeném pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 4903-10/2015 ze dne 11.2.2015, částí B, 

užívání části uvedeného pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 2957/8 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4914-17/2015 ze 

dne 5.3.2015. 

na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 25.979,-Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka 

pozemků parc. č. 299, parc. č. 300, parc. č. 306, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům ve 
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vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 793/342 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 793/343 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Manželé 

XXXXXXX XXXXXXXXyk, rok narození 1XX2 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXvá, rok narození 1XX6 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXe, 

jejímž obsahem je 

- zřízení, provozování a údržba 2 vodovodních přípojek v uvedených pozemcích v rozsahu 

daném geometrickým plánem č. 1038-249/2014 ze dne 21.1.2015, částí B, 

- užívání části pozemku parc. č. 793/343, pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 299, parc. 

č. 300, parc. č. 306, vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1038-249/2014 ze dne 21.1.2015, částí A, 

na dobu časově neomezenou a za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 12.342,-Kč včetně 

21% DPH 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření dohody o nárovnání práv a povinností ke smlouvě o 
zřízení věcného břemene-služebnosti evid.č. 2687/2014/MJ ze dne 
8.12.2014 s ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01615/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka  uzavřít dohodu o narovnání práv a povinností  ke smlouvě o zřízení 

věcného břemene - služebnosti evid.č. 2687/2014/MJ ze dne 8.12.2014 dle přílohy č.3 

předloženého materiálu, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 
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RM_M 42 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro 
budoucího oprávněného Residence Foerstrova, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01616/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene evid. č. 2104/2013/MJ ze dne 1.8.2013 s budoucím oprávněným: 

Residence Foerstrova, s.r.o. 

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rytířská 411/4, PSČ 110 00 

IČO 276 30 200 

v rámci stavby “Residence Foerstrova” 

  

 
RM_M 46 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Kunčičky, Mariánské 
Hory, Kunčice nad Ostravicí a Přívoz, pro oprávněného ČEZ Distribuce, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 01617/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 897/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 
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za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV včetně úsekového 

odpínače v části pozemku parc.č. 897/1 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 820-392/2014 ze dne 27.11.2014, na dobu časově neomezenou, za 

jednorázovou úplatu v celkové výši 4.840,- Kč včetně 21% DPH 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení 

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 5/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s 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 NN 0,4 kV v části pozemku 

p.p.č. 5/63 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 

2023-43/2014 ze dne 24.11.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v 

celkové výši 3.630,- Kč včetně 21% DPH 

  

3) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.9 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 4/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 382/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 382/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s 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 nadzemního vedení 3x NN  na částech pozemků parc.č. 4/2, 

parc.č. 382/15, parc.č. 382/16 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 1350-529/2015 ze dne 11.3.2015, na dobu časově neomezenou, za 
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jednorázovou úplatu v celkové výši 4.719,- Kč včetně 21% DPH 

  

4) rozhodla 

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

věcného břemene dle přílohy č.12 předloženého materiálu, k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2031/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p.p.č. 958/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1067/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s 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 2x VN  v části pozemku 

parc.č. 2031/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem 

č. 4761-471/2014 ze dne 12.12.2014 a v částech pozemků p.p.č. 958/3, p.p.č. 1067/1 v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava, v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 1942-471/2014 ze dne 

15.12.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 29.766,- Kč 

včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s New Karolina Shopping Center 
Development, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 01618/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 360m2 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1200 m2 

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 360 m2, části B o 

výměře 50 m2 a části C o výměře 2200 m2 
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s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 

PSČ 110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání zábavně sportovní akce pro děti na téma konec školního roku, hurá 

prázdniny (dětské a sportovní akce a stánky s občerstvením) 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 44.556,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

na dobu od 25.6.2015 do 30.6.2015 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu movitých 
věci pro účely zajištění provozu Firemní školky města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01619/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce, s organizací 

Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, 

se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294155, 

jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v budově čp. 1803, která je součástí 

pozemku parc. č. 988/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

v 1. podzemním podlaží místnost: 

č. 0.17 chodba                              o výměře     8,13 m2 

č. 0.19 předsíňka ženy                 o výměře      6,58 m2 

č. 0.20 WC ženy                           o výměře      7,54 m2 

č. 0.21 úklidová komora               o výměře      1,58 m2 

v 1. nadzemním podlaží místnost: 

č. 1.01 zádveří                             o výměře       6,8 m2 

č. 1.02 kancelář pedagogů           o výměře    16,3 m2 

č. 1.03 chodba se šatnou              o výměře   45,5 m2 

č. 1.03a kuchyňka pro pedagogy o výměře      4,1 m2 

č. 1.04 denní místnost - herna      o výměře 104,6 m2 

č. 1.05 umyvárny                          o výměře     8,3 m2 

č. 1.06 toalety                               o výměře     4,8 m2 

č. 1.07 úklidová místnost              o výměře     3,4 m2 

č. 1.08 výdejna                              o výměře  10,0 m2 

č. 1.12 denní sklad                        o výměře    7,8 m2 

za účelem provozování firemní školky v rozsahu své zřizovací listiny, na dobu určitou,  
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od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2030, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu movité věci s organizací 

Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, 

se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294155, 

jejímž předmětem je nájem nezužitkovatelných věcí movitých uvedených v příloze č. 1, která 

je nedílnou součástí smlouvy, 

za nájemné ve výši 8.200 Kč/rok + DPH v zákonné výši, na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31. 

12. 2019, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 65 
Návrh na záměr města propachtovat nemovitosti v areálu Vědecko-
technologického parku Ostrava (k. ú. Pustkovec, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01620/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat 

pozemek, který vznikne na základě geometrického plánu č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 2014, 

vyhotoveného R&M GEODATA s.r.o., nově označený jako pozemek parc. č. 4685/103, zast. 

plocha a nádvoří, 

včetně jeho součástí, a to budovy čp. 376, 

včetně příslušenství (venkovní elektroinstalace, přípojka SLP, vody, plynu, splašková a 

dešťová kanalizace, tepelná čerpadla) a inventáře dle přílohy, do které je možno nahlédnout na 

odboru majetkovém, 

pozemek, který vznikne na základě geometrického plánu č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 2014, 

vyhotoveného R&M GEODATA s.r.o., nově označený jako pozemek parc. č. 4706/1, zast. 

plocha a nádvoří, 

včetně jeho součástí, a to budovy čp. 375, 

včetně příslušenství (venkovní elektroinstalace, přípojka SLP, vody, plynu, splašková a 

dešťová kanalizace, tepelná čerpadla) a inventáře dle přílohy, do které je možno nahlédnout na 

odboru majetkovém, 

pozemek, který vznikne na základě geometrického plánu č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 2014, 

vyhotoveného R&M GEODATA s.r.o., nově označený jako pozemek parc. č. 4706/12, včetně 
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venkovního parkoviště umístěného na tomto pozemku 

pozemky, které vzniknou na základě geometrického plánu č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 

2014, vyhotoveného 

R&M GEODATA s.r.o , nově označené jako pozemek: 

parc. č. 4704/8 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4707/1 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4708 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/104 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/105 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/106 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/107 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/108 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/109 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/110 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4685/111 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4704/50 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4706/9 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4706/10 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4706/11 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4707/3 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4707/4 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4707/5 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4707/6 ost. plocha, zeleň 

parc. č. 4707/7 ost. plocha, zeleň 

pozemek, který vznikne na základě geometrického plánu č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 2014, 

vyhotoveného R&M GEODATA s.r.o., nově označený jako pozemek parc. č. 4685/114 ost. 

plocha, ost. komunikace pozemku, včetně přístupové komunikace 

pozemky, které vzniknou na základě geometrického plánu č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 

2014, vyhotoveného R&M GEODATA s.r.o , nově označené jako pozemek: 

parc. č. 4706/13 ost. plocha, ost. komunikace 

parc. č. 4685/112 ost. plocha, ost. komunikace 

parc. č. 4685/113 ost. plocha, ost. komunikace, 

včetně ostatních komunikací, 

vše v k. ú. Pustkovec obec Ostrava, 

přičemž geometrický plán č. 5608-237/2014 ze dne 5. 12. 2014, vyhotoveného R&M 

GEODATA s.r.o. je nedílnou součástí tohoto materiálu a tvoří jeho přílohu č. 1, 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 



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 69/95  

 
RM_M 71 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 5.11.2004 
(Sdružení Telepace) 
  
Usnesení číslo: 01621/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 3 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev. č. 1699/2004/MJ ze dne 

5.11.2004, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, se spolkem 

Sdružením Telepace, 

se sídlem: Kostelní náměstí 2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, Ostrava, 

IČO: 69610584 

kterým se mění čl. III. odst. 3 smlouvy  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s užíváním pozemku parc. č. 86/11 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

za účelem parkování vozidel pro Biskupství ostravsko – opavské, Kostelní nám. 1. 728 02, 

Ostrava 1, do 31.12.2015 za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 3 ke “Smlouvě o výpůjčce” 

ev. č. 1699/2004/MJ ze dne 5.11.2004, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 uzavřené se Sdružením 

Telepace, se sídlem: Kostelní náměstí 2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, Ostrava, IČO: 

69610584, dle bodu  1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 2 
Návrh na neposkytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství občanskému 
sdružení PANT 
  
Usnesení číslo: 01622/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí mimořádné účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 

v oblasti školství občanskému sdružení PANT, se sídlem: Nábřežní 1272/2a, 725 25, Polanka 

nad Odrou, IČO: 22667393, ve výši 20 tis.Kč z důvodu uvedeného v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01623/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 

daru do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 
 
 
 

RM_M 16 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, 
IČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 01624/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

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

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 751/119,  

712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808 v celkové pořizovací ceně 170 137,60 Kč dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) jmenuje 

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

předsedkyně: Ing. Lucie Blahutová - ved. ekonomického útvaru 

členové:        Vratislav Prokop - ved. provozně-technického útvaru 

                      Pavel Slaný - technický pracovník PTÚ 

                      Lenka Petrášová - účetní, správce majetku 

                      Miroslava Bobotová - administrativní pracovník 

                      Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 24.07.2015 

 vedoucí ekonomického útvaru 

  
 

RM_M 17 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 
  
Usnesení číslo: 01625/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 v 

celkové pořizovací ceně 134 190,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně: Mgr. Jitka Ulrichová - vedoucí provozu 

členové:         Pavlína Czichonová - MTZ referent 

                      Miroslav Dítě - údržba 

                      Marek Schindler - údržba 

                      Jozefina Rucká - odbor majetkový MMO 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
předsedkyni likvidační komise 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 31.07.2015 

 vedoucí provozu 

  
 

RM_M 18 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01626/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Domova pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, se sídlem Bohumínská 

1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 70631816 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 39 
Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 01627/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00930/RM1418/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o poskytnutí neinvestičních transferů městským obvodům z rozpočtu SMO v celkové výši  

60 tis. Kč, z toho městskému obvodu Ostrava-Poruba ve výši 30 tis. Kč a městskému obvodu 

Ostrava-Jih ve výši 30 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 60 tis. Kč 

a zvyšují 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 505, ÚZ 93, ORJ 120 o 30 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 504, ÚZ 93, ORJ 120 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Poruba 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 505 o 30 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy na § 6330, pol. 4137, 

ÚZ 93, org. 504 o 30 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery PO na § 31xx, pol. 5331, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01628/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
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 daru do 

vlastnictví Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 

Ostrava - Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01629/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní 

společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov 316, PSČ 

742 51, IČ 607 92 914 hlasovat: 

A)   PRO schválení: 

v bodě programu č. 5 – Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, 

řádné účetní závěrky za rok 2014, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora 

společnosti pro rok 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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v bodě programu č. 6 – Volba člena představenstva dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

v bodě programu č. 8 – Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti dle 

příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu 

B)   PROTI schválení: 

v bodě programu č. 7 – Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

C)   BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: , T: 29.06.2015 

 delegovaný zástupce 

  
 

RM_MZP 3 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01630/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vědecko-

technologický park Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 

00, IČ 25379631, konané dne 30. června 2015 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

     4. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o propojených osobách a 

rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

     5. Odvolání a volba členů dozorčí rady dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: zástupce, T: 30.06.2015 

 delegovaný 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_MZP 6 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01631/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00, Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2) Úprava pravidel pro dělbu tržeb v souvislosti se zprovozněním Terminálu Dubina dle 

varianty č. 2  přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) Úprava společenské smlouvy obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.  dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

4) Změny ve složení dozorčí rady dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

5) Odměny jednatelů společnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

6) Úprava mzdového zařazení jednatele společnosti Ing. Aleše Stejskala  dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

7) Účetní závěrka společnosti a zpráva o hospodaření společnosti za rok 2014 a návrh na 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014  - dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady  vyjma bodu č. 1 - návrh na 

doplnění ceníku Tarifu ODIS 2015 pro tarifní oblast Ostrava XXL,  který bude schvalovaný v 

radě města samostatně 

  

 Vyřizuje: , T: 30.06.2015 

 delegovaný zástupce 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 15 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “Revitalizace ZŠ 
Ostrava - Hošťálkovice” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 01632/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0339/ZM1418/5 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody č.1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14199683 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Revitalizace ZŠ Ostrava - 

Hošťálkovice” spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “Revitalizace 
knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 01633/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0337/ZM1418/5 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14191423 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 k projektu  “Revitalizace knihovny na ulici 

Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” spolufinancovaného z Operačního programu Životní 

prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 10 
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: 01634/RM1418/26 

(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. 3 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

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

Ostrava,IČ 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.07.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 5 
Návrh na úpravu objednávky č. 1344/2015/190 na veterinární péči v 
útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 01635/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení měsíčního limitu 80.000 Kč bez DPH (96.800 Kč včetně DPH) pro fakturaci za 

veterinární péči v útulku pro psy, stanoveného v souladu s usnesením č. 01127/RM1418/19 ze 

dne 21. 04. 2015 objednávkou č. 1344/2015/190 a současně o proplacení faktury č. 20150906 

ve výši 107.425,78 bez DPH (129.985,19 Kč včetně DPH) MVDr. Janu Nytrovi, Veterinární 

klinika, Ukrajinská 1536/28, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 40274578 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

upravit text objednávky č. 1344/2015/190 dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190, ORG 4271 ..................... o 126 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5133, ORJ 190, ORG 4271 ..................... o 126 tis. Kč 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při provozování digitálního 
povodňového plánu obce s rozšířenou působností Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01636/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o spolupráci při provozování 

digitálního povodňového plánu s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na 
území statutárního města Ostravy, v platném znění 
  
Usnesení číslo: 01637/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) projednala 



Statutární město Ostrava 
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návrh  na změnu OZV č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů  na veřejném 

prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města 

Ostravy, ve znění OZV č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009 a č. 4/2013, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat změnu OZV č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města 

Ostravy, ve znění OZV č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009 a č. 4/2013 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit návrh na změnu OZV č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního 

města Ostravy, ve znění OZV č. 13/2006, č. 7/2008, č. 6/2009 a č. 4/2013, na zasedání 

zastupitelstva města dne 9. 9. 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, 

zajistit vyhotovení pracovní pomůcky Obecně závazné vyhlášky  č. 12/2005, kterou se stanoví 

pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů 

na území statutárního města Ostravy, v úplném znění 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 01.11.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 61 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací – Městský kamerový systém uzavřené se společností 
OVA!!!CLOUD.net, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01638/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  



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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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1753/2013/IT ze dne 7.6.2013 o poskytování služby 

elektronických komunikací - Městský kamerový systém se společností OVA!!!CLOUD.net, 

a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Kupní smlouva na dodávku SW produktů a souvisejících služeb 
podpory VMware 
  
Usnesení číslo: 01639/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy na dodávku SW produktů 

a souvisejících služeb podpory produktů VMware se společností Proact Czech Republic, s.r.o., 

se sídlem: Praha 10 - Michle, Brtnická 1486/2, PSČ 10138, IČO: 24799629 za cenu  

1 241 000 ,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN na 
zajištění víceprací stavby Org.8175 Revitalizace knihovny na ulici 
Podroužkova 1663/4, Ostrava Poruba 
  
Usnesení číslo: 01640/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření  dodatku č.1 smlouvy  o dílo č. 71/2015/OI/ZFUN na zajištění víceprací a 

neprovedení méněprací stavby Org. 8175 Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, 

Ostrava-Poruba” mezi: 

objednatelem 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO:00845451 

 

a zhotovitelem: 

Stavos Stavba a.s. 

U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava, Zábřeh, IČO:44739494 



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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dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření Smlouvy o převzetí práv povinností ze správních 
rozhodnutí u realizace stavby Rekonstrukce zastávek Městský stadion a 
Sport Aréna na ulici Závodní 
  
Usnesení číslo: 01641/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 2720/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014 
k usnesení č. 10660/RM1014/138 ze dne 26.8.2014 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převzetí práv povinností ze správních rozhodnutí mezi převádějícím: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451 

a nabyvatelem: 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00 

Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s 
realizací stavby Nová Karolina - Nová ul. Porážková - přeložky NTL 
plynovodu 
  
Usnesení číslo: 01642/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby ORG 

3062 Nová Karolina - Nová ul. Porážková - přeložka NTL plynovodu mezi oprávněným RWE 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 a 

povinným Statutární město Ostrava, Prokešovo nám,8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jejíž 

předmětem je přeložka NTL plynovodu na části pozemku parc.č. 1800/57 v k.ú. Moravská 



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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Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvy mandátní 
č. 1383/2012/OI/LPO a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvy 
mandátní č. 2546/2013/OI 
  
Usnesení číslo: 01643/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 4328/RM1014/57 ze dne 24.4.2012 
k usnesení č. 5499/RM1014/71 ze dne 2.10.2012 
k usnesení č. 8231/RM1014/108 ze dne 8.10.2013 
k usnesení č. 4862/RM1014/64 ze dne 26.6.2012 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 1383/2012/OI/LPO 

“Rozšíření VTP Ostrava (PD, IČ, AD)” se zhotovitelem: 

společnosti KANIA a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 26817853 (účastník 

sdružení) 

a 

společnosti VÚP DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6, IČO: 60193280  

(účastník sdružení) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2546/2013/OI “Rozšíření 

VTP Ostrava  - I.etapa - přepracování dokumentace k územnímu řízení (DÚR+IČ)” se 

zhotovitelem: 

společnosti KANIA a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 26817853 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN 

(zn.předkl.) 
05 



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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na realizaci stavby “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava” org. 5039 
  
Usnesení číslo: 01644/RM1418/26 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN ze dne 15.01.2015 na 

realizaci stavby “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava”, mezi objednatelem - statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 27800466 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní 
smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
v rámci realizace stavby “Cyklostezka Krajský úřad, nám. Republiky a 
rekonstrukce chodníku ul. 28.října” 
  
Usnesení číslo: 01645/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

včetně průběžné aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to po 

dobu realizace stavby: ”Org. 3118 ”Cyklostezka Krajský úřad, nám. Republiky a rekonstrukce 

chodníku ul. 28. října” mezi: 

statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

a příkazníkem: 

Ing. Martin Prokop 

Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

IČO:  732 04 994 



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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dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky “Oprava kanalizačního sběrače D I”, poř.č. 
83/2015 
  
Usnesení číslo: 01646/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

injektáž ostění kanalizačního sběrače D I, úsek mezi šachtami ID 502153 - ID 502154” v 

Ostravě - Přívoze dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 2.750.548,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky “Sanace stěn betonových nádrží aktivace na 
ÚČOV”, poř.č. 81/2015 
  
Usnesení číslo: 01647/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

betonových nádrží aktivace na ÚČOV” v Ostravě - Přívoze dle přílohy č. 1 předloženého 

návrhu s uchazečem: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 



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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za cenu nejvýše přípustnou 2.650.190,98 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice (TDS+BOZP)”, 
poř. č. 84/2015 
  
Usnesení číslo: 01648/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01431/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 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 “Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice”, k.ú. Radvanice, obec Ostrava v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

HGH safety s.r.o. 

se sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9-Libeň 

IČO: 01807544 

za cenu nejvýše přípustnou 70.500,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky “Okružní křižovatka Michálkovická - TDS a 
BOZP”, poř.č. 89/2015 
  
Usnesení číslo: 01649/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP na staveništi včetně zpracování Plánu BOZP a 

jeho aktualizace při realizaci stavby “Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní 

křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 



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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ENVIROAD s.r.o. 

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 25394436 

za cenu nejvýše přípustnou 355.000,- Kč bez DPH, 

přičemž statutární město Ostrava bude hradit 56 %, tj. 198.800,- Kč bez DPH, a Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace bude hradit 44 %, tj. 156.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad 
(ekologický dozor)”, poř.č. 047/2015 
  
Usnesení číslo: 01650/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provádění ekologického 

dozoru v rozsahu stavby „Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad“, k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Mgr. Adrián Czernik 

Sídlo: Průkopnická 116/18, 747 20 Vřesina 

IČO: 74084313 

za cenu nejvýše přípustnou 184.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad 
(TDS+BOZP)”, poř.č. 046/2015 
  
Usnesení číslo: 01651/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon odborného technického 

dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a následné 

aktualizace a to pro stavbu „Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad“, k.ú. Slezská 



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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Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

Sdružení TDS s.r.o. 

Sídlo: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluv o 
dílo na vypracování projekt.dokumentací na akce “SSZ K č.4023 
Opavská x Martinovská x Francouzská”, ORG.3188 a “SSZ K č.4006 
Opavská x 17.listopadu”, ORG.3189, obě v městském obvodě Ostrava - 
Poruba 
  
Usnesení číslo: 01652/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace na akci “ SSZ K č.4023 Opavská x Martinovská x Francouzská” v  

Ostravě - Porubě, ORG.3188, za cenu nejvýše přípustnou 149.136,-Kč (bez DPH) se 

zhotovitelem  : Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, 

IČO: 25396544,   dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

projektové dokumentace na akci “ SSZ K č.4006 Opavská x 17.listopadu” v  Ostravě - Porubě, 

ORG.3189, za cenu nejvýše přípustnou 150.931,-Kč (bez DPH) se zhotovitelem : Ostravské 

komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, IČO: 25396544,   dle přílohy 

č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Cyklostezka chemické osady, Grmelova 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 101/2015 
  
Usnesení číslo: 01653/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01486/RM1418/24 



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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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 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 “Cyklostezka chemické osady, Grmelova”, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v 

rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

K+H správci staveb s.r.o. 

se sídlem: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 03815960 

za cenu nejvýše přípustnou 79.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 11 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD “Kutací jáma č. 15” pro 
odstranění staveb v rámci akce “AREÁL DEKTRADE a.s., Ke Kamenině 
89/12, 711 00 OSTRAVA” v k.ú. Hrušov 
  
Usnesení číslo: 01654/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím č. 115/07 - změna, v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla ”Kutací jáma č. 15” ze dne 11.6.2007 vydaným pod 

zn. Správ./ÚSŘ/3185-1/06/Chu-R,  pro odstranění staveb v rámci akce “AREÁL DEKTRADE 

a.s., Ke Kamenině 89/12, 711 00 OSTRAVA” v k.ú. Hrušov dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 01655/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence z účtu 019, ORJ 210 z 

důvodu morální zastaralosti 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 30.06.2015 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 70 
Předchozí souhlas k prodeji, pronájmu nemovitostí v majetku města, 
svěřených městským obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01656/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1, 2 a 4, k prodeji 

nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 5, 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) nevydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 1 obecně závazné 

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

pod číslem 068 – Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 071 – Městský obvod Poruba a 

076 – Městský obvod Svinov, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Iva Hařovského, náměstka 
primátora, do Polska (Chalupki) dne 20.5.2015 
  
Usnesení číslo: 01657/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 01288/RM1418/22 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Iva Hařovského, náměstka primátora, do Polska 

(Chalupki) 
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RM_M 62 
Informace o postupu plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 10. 6. 2015 
  
Usnesení číslo: 01658/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2015 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava a k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín - jako vlastníka sousedních 
nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01659/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní   pozemek parc.č. 

3079/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Svinov, obec Ostrava) s umístěním a 

realizací stavby - čistírna odpadních vod pro administrativní budovu v areálu na ul. Polanecká 

1238/47, a to na pozemku parc.č. 2137/69 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava,  pro  investora  stavby:  společnost METAL FAKTOR s.r.o.,  se sídlem 

Zengrova 660/33, 70 300 Ostrava - Vítkovice, IČ: 26853825 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní   pozemek parc.č. 487/1 

– lesní pozemek, v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín) s umístěním a realizací stavby – přístavba  

rodinného domu č.p. 119 na ul. Lesní 29, Hlučín - Bobrovníky, a to na pozemku parc.č. 236/66 

– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín,  pro  investora  stavby:  

XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX X 

XXXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení   příslušných souhlasů dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím spojené  
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veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.06.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.06.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 13 
Návrh na vyřazení majetku 
  
Usnesení číslo: 01660/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání 

Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou 

likvidací 

  

2) jmenuje 

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

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

předseda: Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové:   Ivana Fialová - odbor majetkový 

                Alena Dvořáčková - odbor hospodářské správy 

                Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 
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RM_M 66 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (areálu Loděnice na soutoku řeky 
Lučiny a Ostravice) 
  
Usnesení číslo: 01661/RM1418/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu s organizací 

ODRA, o.s., 

se sídlem: Svazácká 3128/1B, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 228 36 276, 

jejímž předmětem je pacht nemovitých věcí v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 50/23 zast. plocha a nádvoří, a to budova bez čp. (objekt loděnice), 

včetně příslušenství (vodovodní a kanalizační přípojka, el. přípojka a odlučovač tuků) 

- pozemek parc. č. 1212/6 ostatní plocha, jiná plocha 

a inventář, který je specifikován v příloze č. 1, která je součástí smlouvy, 

na dobu určitou, a to od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025,  

k užívání a požívání výlučně za účelem zajištění provozování objektu loděnice a pozemku 

parc. č. 1212/6, v souladu s náplní a předmětem činnosti a zaměřením pachtýře, a to v 

následujícím rozsahu: 

1. Volnočasové aktivity nejen na vodě pro veřejnost, minimálně: 

- veřejné regionální sjezdy – minimálně 15.300 osob/rok 

- doprovodné akce na vodě – minimálně 2.310 osob/rok 

- provoz dětské cvičné lezecké stěny – minimálně 642 osob/rok 

2. Organizovaná volnočasová a zájmová činnost vodáckých, příp. dalších zájmových klubů, 

minimálně: 

- schůze členů a představitelů organizací – 9 osob, 48 x ročně 

- schůzky a tréninky dětí – 20 osob, 64 x ročně 

- schůzky a tréninky mládeže a dospělých – 15 osob, 96 x ročně 

- závody – 55 osob, 12 x ročně 

- kurzy vodních sportů – 44 osob/rok 

- soustředění – 12 osob, 6 x ročně 

- kurzy na lezecké stěně – 4 osoby, 10 x ročně 

- příměstské tábory – 190 dětí/rok 

3. Edukační činnost v tematickém rozsahu daném blízkostí řeky, minimálně: 

- programy pro školy – 710 dětí/rok 

- školení pro laickou i odbornou veřejnost – 588 osob/rok 

 (dále například přednášky, kulturní akce, ekologické aktivity, osvětové akce) 
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za pachtovné ve výši 61.712 Kč/ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že ODRA, o.s. předloží statutárnímu městu Ostrava ve lhůtě 2 dnů podepsaný 

návrh pachtovní smlouvy ve znění pracovního textu pachtovní smlouvy uvedeného v příloze č. 

3 předloženého materiálu 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 1352/RM1418/23 ze dne 
26.5.2015, bod 1) - rozpočtové opatření 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  převody vlastním fondům 

na § 1014, pol. 5343, ORJ 120 o 8 tis.Kč 

  

2) Správné znění: 

  
RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 5343, ORJ 120 o 8 tis.Kč 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 01443/RM1418/24 ze dne 
09.06.2015 
 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  1) schvaluje  rozpočtové opatření, kterým se 

 

- sníží běžné výdaje  z rozpočtové rezervy města 

 na  § 5901, pol. 6409, ORJ 221 o 250 tis. Kč 

 

- zvýší  se neinvestiční transfery 

 na  § 6223, pol. 5221, ORJ 221  o 250 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  1) schvaluje  rozpočtové opatření, kterým se 

 

- sníží běžné výdaje  z rozpočtové rezervy města 

 na  § 6409, pol. 5901, ORJ  121 o 250 tis. Kč 

 

- zvýší  se neinvestiční transfery 

 na  § 6223, pol. 5221, ORJ  221 o 250 tis. Kč 

  

  
 


