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 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.06.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01662/RM1418/27 RM_M 0 Schválení programu 27. schůze rady města dne 

30.06.2015 

28 

01663/RM1418/27 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

01664/RM1418/27 RM_M 40 Návrh uzavření smlouvy o upsání akcie 28 

01665/RM1418/27 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o 

45 

01666/RM1418/27 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

01667/RM1418/27 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

45 

01668/RM1418/27 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

01669/RM1418/27 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

01670/RM1418/27 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. 

45 

01671/RM1418/27 RM_M 62 Návrh na mimosoudní vyrovnání společnosti 

ALPINE Bau CZ a.s. 

28 

01672/RM1418/27 RM_M 72 Právní zastoupení ve věci návrhu na zrušení části 

opatření obecné povahy 

28 

01673/RM1418/27 RM_M 13 Názvy pro nově vzniklé ulice 50 

01674/RM1418/27 RM_M 14 Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Proskovice 50 

01675/RM1418/27 RM_M 41 Návrh na souhlas s podáním žádosti do dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2015 

50 

01676/RM1418/27 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 02 

01677/RM1418/27 RM_M 58 Podání žádosti o dotaci projektu “Akční plán 2016 

marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu 

turistické oblasti Ostravsko” 

38 

01678/RM1418/27 RM_M 59 Návrh na účast statutárního města Ostravy na 

mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2016 v Cannes 

38 

01679/RM1418/27 RM_M 66 Poznávací cesta zahraničních novinářů během 

Colours of Ostrava 2015 

38 

01680/RM1418/27 RM_M 71 Pokračování přípravy strategických projektů k 

realizaci v rámci programovacího období 2014-

2020, balík č. 2 

38 

01681/RM1418/27 RM_M 1 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o 

obchodování na finančním trhu s PPF bankou, a.s. 

07 

01682/RM1418/27 RM_M 63 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 

činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených SMO za I. pololetí 2015 

07 
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01683/RM1418/27 RM_M 64 Úprava závazného ukazatele 07 

01684/RM1418/27 RM_M 65 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

01685/RM1418/27 RM_M 60 Souhlas se zřízením pietních míst na pozemcích v 

majetku statutárního města Ostravy 

01 

01686/RM1418/27 RM_M 61 Návrh na schválení zahraničních pracovních cest 

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, p.o. do Polska (Wroclaw) ve dnech 15.-

21.9.2015 a Spojených arabských emirátů (Al 

Ajn) ve dnech 5.-20.10.2015 

01 

01687/RM1418/27 RM_M 67 Zrušení objednávky na organizační zajištění 

konference Ostravské ovzduší 2015 

01 

01688/RM1418/27 RM_M 8 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města Ostravy ve správě Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. 

42 

01689/RM1418/27 RM_M 7 Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v 

Praze” 

87 

01690/RM1418/27 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a nájemní smlouvy s fyzickými osobami 

08 

01691/RM1418/27 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkového pilíře k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01692/RM1418/27 RM_M 27 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o 

zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost 

ČEZ ICT Services, a.s. 

08 

01693/RM1418/27 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Přívoz (lokalita ulice Hálkova) a neprodat 

nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice 

Božkova), obec Ostrava 

08 

01694/RM1418/27 RM_M 30 Návrh na zrušení souhlasu s podnájmem bytu na 

ul. Horní č.3030/96, Ostrava-Bělský Les 

08 

01695/RM1418/27 RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

parc. č. 947/7 a parc. č. 990/2 oba v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01696/RM1418/27 RM_M 32 Návrh na záměr města propachtovat pozemky v 

k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

01697/RM1418/27 RM_M 33 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Návrh na 

záměr města vypůjčit část pozemku v k.ú. Hrušov, 

obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit část 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava a část pozemku 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

 

 

08 



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 4/92  

01698/RM1418/27 RM_M 34 Návrh na uzavření “Smlouvy o výpůjčce nemovité 

věci” v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava s 

Českou republikou - Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

08 

01699/RM1418/27 RM_M 35 Návrh na výpověď nájemní smlouvy - ZOD 

Poruba a.s., pozemky parc. č. 565 a parc. č. 568 v 

k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01700/RM1418/27 RM_M 36 Souhlas/nesouhlas s ubytováním cizinky v bytě na 

ul. Horní 3034/104, Ostrava-Bělský Les 

08 

01701/RM1418/27 RM_M 42 Návrh na vyřazení přebytečného movitého 

majetku z výpůjčky HZS MSK, prodej městu 

Petřvald a uzavření kupní smlouvy 

08 

01702/RM1418/27 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítě, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

souhlas s napojením inž. sítě a záměr pronájmu 

pro PLAKOR CZECH s.r.o. 

08 

01703/RM1418/27 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do 

budovy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava (areál 

Vědecko-technologický park Ostrava) a návrh na 

souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy 

Diagnostického centra (k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava) 

08 

01704/RM1418/27 RM_M 48 Návrh na vyřazení a likvidaci nepotřebného 

movitého majetku a uzavření dodatku č. 12 ke 

smlouvě o výpůjčce ev.č. 06337/2001 s Divadelní 

společností Petra Bezruče s.r.o. 

08 

01705/RM1418/27 RM_M 52 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Vítkovice, v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr 

města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská 

Ostrava, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava 

08 

01706/RM1418/27 RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku 751/10 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava s DPO a. s., návrh na záměr výpůjčky 

08 

01707/RM1418/27 RM_M 56 Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 

nájmu nebytových prostor (k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava) 

08 

01708/RM1418/27 RM_M 57 Návrh na zrušení usn. RM č. 00078/RM1418/4 ze 

dne 25.11.2014 a návrh na uzavření smlouvy o 

nájmu prostoru sloužícího podnikání (ul. 

Střelniční, k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na 

projednání informace o provedeném technickém 

zhodnocení budovy v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 

08 

01709/RM1418/27 RM_M 69 Návrh na záměr města vypůjčit věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

 

08 
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01710/RM1418/27 RM_M 70 Návrh na uzavření dodatku č. 1, návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce 

08 

01711/RM1418/27 RM_M 74 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nájem v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01712/RM1418/27 RM_M 75 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o využívání sportoviště 

08 

01713/RM1418/27 RM_MZP 1 Návrh na stanovení platu Bc. Davidu Střelákovi, 

řediteli Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, 

p.o. od 01.08.2015 

31 

01714/RM1418/27 RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Střediska volného času, Ostrava-

Zábřeh, p.o. 

42 

01715/RM1418/27 RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku města Ostravy, předaného k 

hospodaření právnické osobě Domov pro seniory 

Kamenec, příspěvková organizace, IČO 

70631816, Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská 

Ostrava 

41 

01716/RM1418/27 RM_M 54 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 

právnickým osobám, a to Domovu pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace a Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

p. o. v celkové výši 2 293 703,-- Kč 

41 

01717/RM1418/27 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45 

o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a 

jiných podobných her s Theatr ludem 

86 

01718/RM1418/27 RM_M 11 Potvrzení o změně pracovního poměru ředitelů 

školských příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Ostrava v návaznosti na 

novelu školského zákona 

86 

01719/RM1418/27 RM_M 21 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

za účelem zabezpečení prevence kriminality 

60 

01720/RM1418/27 RM_M 49 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby s 

organizací RUBIKON Centrum 

86 

01721/RM1418/27 RM_M 73 Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace 86 

01722/RM1418/27 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

regionu soudržnosti Moravskoslezsko na změnu 

příjemce dotace 

90 

01723/RM1418/27 RM_M 20 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Revitalizace městské zeleně” v rámci Operačního 

programu Životního prostředí 

90 

01724/RM1418/27 RM_M 24 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava 

- Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace” v rámci Operačního programu 

Životního prostředí 

90 
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01725/RM1418/27 RM_MZP 3 Přezkoumání postupu zadavatele ve veřejné 

zakázce “Optimalizace a konsolidace 

programového vybavení IS VERA” 

90 

01726/RM1418/27 RM_M 17 Návrhy komise životního prostředí rady města na 

zlepšení čerpání zdrojů na realizaci 

vodohospodářských staveb zařazených do Plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací 

80 

01727/RM1418/27 RM_M 15 Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi 

statutárním městem Ostravou a německým 

institutem pro výzkum slonů jejímž předmětem je 

poskytnutí finančního daru 

80 

01728/RM1418/27 RM_M 16 Kaskáda dvou suchých nadrží ve Vřesině na 

vodním toku Porubka 

80 

01729/RM1418/27 RM_M 18 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy městským 

obvodům Poruba, Nová Ves a Moravská Ostrava a 

Přívoz 

80 

01730/RM1418/27 RM_M 19 Stanovení denního poplatku za psa umístěného v 

útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

80 

01731/RM1418/27 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky “Pasport zeleně SMO”, 

poř. č. 100/2015 

80 

01732/RM1418/27 RM_M 68 Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné 

dopravy”, poř. č. 119/2014, Smlouva o 

vybudování centrálního řízení dopravy a 

poskytnutí služeb, Dodatek č. 1 

09 

01733/RM1418/27 RM_M 12 Návrh dodatku č. 19 ke smlouvě mandátní 

uzavřené mezi subjekty - statutární město Ostrava 

a Ostravské komunikace, a.s. 

09 

01734/RM1418/27 RM_M 37 Návrh Nařízení města č. 4/2015, kterým se mění a 

doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro 

účely organizování dopravy vymezují na území 

města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení 

města č. 6/2011, kterým se mění a doplňuje 

nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely 

organizování dopravy vymezují na území města 

oblasti s placeným stáním 

09 

01735/RM1418/27 RM_M 50 Doplnění ceníku Tarifu ODIS 2015 pro tarifní 

oblast XXL 

45 

01736/RM1418/27 RM_M 2 Plná moc k zastupování objednatele ve všech 

správních řízeních na prodloužení platnosti 

vydaného stavebního povolení č. 16/13 a 

rozhodnutí č. 501/13/VH o povolení k nakládání s 

vodami a o povolení stavby vodního díla v rámci 

stavby “Hasičská zbrojnice Ostrava-

Michálkovice” 

05 

01737/RM1418/27 RM_M 3 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence investičního odboru 

 

05 
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01738/RM1418/27 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Kanalizace Bártovice - 1. 

část“ 

05 

01739/RM1418/27 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene v souvislosti s realizací stavby ORG 

6022 Trafostanice Domov penzion pro seniory 

Sluníčko v Ostravě 

05 

01740/RM1418/27 RM_M 51 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

č.1856/2014/OI/LPO ze dne 06.08.2014 na akci 

“Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) oblast 

Studentská “, ORG.4280, v městském obvodě 

Ostrava-Poruba 

05 

01741/RM1418/27 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové 

ochrany města - ul. U Hrůbků (TDS+BOZP)”. 

poř. č. 98/2015 

05 

01742/RM1418/27 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. 

Syllabova, část jih v Ostravě Zábřehu”, poř. č. 

92/2015 

05 

01743/RM1418/27 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS, 

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

05 

01744/RM1418/27 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky “Komunikace Severní 

spoj - průzkumy”, poř.č. 103/2015 

05 

01745/RM1418/27 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Komunikace - Severní spoj 

(DÚR+IČ)”, poř. č. 048/2015 

05 

01746/RM1418/27 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Čerpací stanice Dubí - připojení 

VN”, poř. č. 80/2015 

05 

01747/RM1418/27 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. 

Staňkova”, poř.č. 086/2015 

05 

01748/RM1418/27 RM_VZ 9 Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu ul. Repinova a Maroldova”, poř. č. 

070/2015 

05 

01749/RM1418/27 RM_VZ 10 Veřejné zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Šenovská”, poř. č. 70/2015 

5 

01750/RM1418/27 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Zabezpečení spisovny 

Muglinovská”, poř. č. 94/2015 

05 

01751/RM1418/27 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “ÚČOV - dopravník jemných 

česlí”, poř. č. 93/2015 

05 

01752/RM1418/27 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina - 

sanace”, poř. č. 111/2015 

05 

01753/RM1418/27 RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejných zakázek malého 

rozsahu a uzavření příkazních smluv na výkon 

inženýrské činnosti pro realizaci staveb 

“Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) oblast 

Srbská, Jičínská”, v Ostravě-Jih, “Doplnění VO 

nasvětlení přechodů 17. listopadu” a 

“Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly” obě v 

MěObv Ostrava-Poruba 
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01754/RM1418/27 RM_M 38 Předchozí souhlas rady města k prodeji, pronájmu 

a ke zřízení věcného břemene k nemovitostem v 

majetku města, svěřených městským obvodům a 

nabytí nemovitostí 

89 

01755/RM1418/27 RM_M 46 Potvrzení o poskytnutí příspěvku Ministerstva 

kultury ČR z Programu Regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových 

zón 

89 

01756/RM1418/27 RM_VZ 15 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-

architektonické studie “NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 

- OSTRAVA” 

89 

01757/RM1418/27 RM_VZ 16 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení 

architektonické studie “DOMOV SENIORŮ V 

OSTRAVĚ” 

89 

01758/RM1418/27 RM_MZP 2 Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu 

města Ostravy 

36 

01759/RM1418/27 RM_M 22 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

služeb ev.č. 2649/2013/HS/LPO ze dne 

31.10.2013 

84 

01760/RM1418/27 RM_M 23 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

01761/RM1418/27 RM_M 47 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 

v katastrálním území Radvanice, obec Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

01762/RM1418/27 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Správa Městského stadionu”, 

poř. č. 104/2015 

84 

01763/RM1418/27 RM_ORG 1 Schválení termínu 7. mimořádné schůze rady 

města dne 10.07. 2015 od 09:00 hodin 

28 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 39 Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 

0030/2015/OI/ZFUN na posun termínu dokončení 

stavby Org. 3167 “Autobusový terminál Dubina - 

Interspar” 

05 

  RM_M 29 Návrh na záměr města vložit majetek statutárního 

města Ostrava do základního kapitálu společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

08 

  RM_M 55 Návrh na uzavření pachtovních smluv (Radniční 

restaurační komplex) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 27. schůze rady města dne 30.06.2015 
  
Usnesení číslo: 01662/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 27. schůze rady města dne 30.06.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01663/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. nepeněžitým 

vkladem jediného akcionáře dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh uzavření smlouvy o upsání akcie 
  
Usnesení číslo: 01664/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o upsání akcie mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 
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Ostrava, PSČ 729 30, IČO: 00845451 a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 01665/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČ 25816977, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za 

rok 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 

2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

   

výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 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 Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2014 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. za rok 2014 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) projednala 
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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 motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o. od 1. 7. 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

9) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Ostravské městské lesy a zeleň, 

s.r.o. a jednatelem společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01666/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, 
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČ 253 93 430, jejímž jediným akcionářem 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 a bonusů členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2014 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, 

a.s. za rok 2014 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2014, jejíž součásti je 

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

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2014 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2014 dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská 

Ostrava, PSČ 710 07, IČ 253 934 30 pro rok 2015 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 

zastupovaná Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 3168, Ostrava-Martinov, PSČ 

723 00, IČ 258 579 32 v rozsahu dle důvodové zprávy 

  

9) určuje 

  
 a souhlasí s motivačním systémem odměňování TOP managementu společnosti  Krematorium 

Ostrava, a.s. od 1.7.2015 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

10) schvaluje 

  
dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společnosti Krematorium Ostrava, 

a.s. a členem představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 
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RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 01667/RM1418/27 

(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 

  
dopis člena představenstva společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) neschvaluje 

  
uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu funkce a dohody o narovnání dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01668/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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2) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01669/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, 
IČO: 47670576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

  

2) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi DK POKLAD, s.r.o. a jednatelkou 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
dodatky č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce uzavřených mezi DK POKLAD, s.r.o. a členy 

dozorčí rady dle příloh č. 3 - 6 předloženého materiálu 
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RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01670/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava- Zábřeh, s.r.o. 

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

  

2) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení  smlouvu o výkonu funkce dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
jednatelce obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. nevyhovět 

nárokům obchodních společností ISA CONSULT s.r.o. a LA PROCURA s.r.o. dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na mimosoudní vyrovnání společnosti ALPINE Bau CZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 01671/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost o mimosoudní vyrovnání sporu se společností ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 

613/13, Valašské Meziříčí, PSČ 757 43, IČ 02604795 dle návrhu této společnosti obsaženého v 

příloze č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
znění odpovědi adresované společnosti ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, 

Valašské Meziříčí, PSČ 757 43, IČ 02604795, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Právní zastoupení ve věci návrhu na zrušení části opatření obecné 
povahy 
  
Usnesení číslo: 01672/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o udělení plné moci JUDr. Petru Pyšnému, advokátovi Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & 

Partneři v.o.s., se sídlem na adrese Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00 

k zastupování statutárního města Ostravy na straně žalovaného v soudním řízení vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 79 A 4/2015 žalobcem ECOCOAL, s.r.o., IČO 

61946770, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Mrštíkova 885/4, PSČ 709 00 ve věci návrhu 

na zrušení části opatření obecné povahy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s tím, aby soud rozhodl ve věci dle bodu 1) tohoto usnesení bez jednání dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Názvy pro nově vzniklé ulice 
  
Usnesení číslo: 01673/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem pojmenovat nově vzniklé ulice v katastrálním území Výškovice u Ostravy názvy 

Černohorská, Makedonská, Slovinská a Podolská 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 09.09.2015 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 14 
Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Proskovice 
  
Usnesení číslo: 01674/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
Určeno pro zastupitelstvo města dne 09.09.2015 
  
k materiálu č. BJ1418 02051/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem pojmenovat nově vzniklou ulici v k.ú. Proskovice názvem “K Vlčinci” 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 09.09.2015 

 starosta Městského obvodu Proskovice 

  
 

RM_M 41 
Návrh na souhlas s podáním žádosti do dotačního Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 01675/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava do dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2015 ze státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné 

žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 



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 18/92  

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a o předložení žádosti uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.06.2015 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Forenzní audit”, poř. č. 39/2015 
  
Usnesení číslo: 01676/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
02 

  
k usnesení č. 00737/RM1418/13 
k usnesení č. 01227/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu požadavků na obsah smlouvy k veřejné zakázce “Forenzní audit” v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

 
RM_M 58 
Podání žádosti o dotaci projektu “Akční plán 2016 marketingové 
strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” 
  
Usnesení číslo: 01677/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Akční plán TO Ostravsko 2016” ke spolufinancování z programu 

“Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016” 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu zajistit veškeré 

úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 



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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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.08.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

  
Podání žádosti o dotaci pro projekt “Akční plán 2016 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” z dotačního programu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu 

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

v souladu s podmínkami výzvy dotačního programu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

“Podpora destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje 2015-2016” 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 17.07.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové 

výši 1 060 tis. Kč v roce 2016 na zajištění předfinancování projektu ve výši  1 060 tis. Kč, 

přičemž v této částce je obsaženo  spolufinancování celkem ve výši 360 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) souhlasí 

  
se zněním čestného prohlášení k projektu “Akční plán 2016 marketingové strategie rozvoje 

cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko” 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. 
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RM_M 59 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2016 v Cannes 
  
Usnesení číslo: 01678/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2016 v Cannes 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy na 

veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2016 v Cannes 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruženého nákupu konání výběrového řízení na zajištění realizace expozice spojené s 

účastí statutárního města Ostravy a jeho partnerů na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2016 v Cannes 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na veletrhu nemovitostí a 

investičních příležitostí MIPIM 2016 v Cannes, konajícího se ve dnech 15.- 18. března 2016 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru strategického rozvoje 

rozhodl o uzavření smlouvy o pronájmu výstavní plochy na veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2016 v Cannes konajícího se ve dnech 15. - 18. března 2016, formou 

vystavení objednávky s maximální výší plnění 3,5 mil. Kč bez 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. 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 66 
Poznávací cesta zahraničních novinářů během Colours of Ostrava 2015 
  
Usnesení číslo: 01679/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na ubytování v rámci poznávací cesty zahraničních novinářů ve dnech 

14. - 20. července 2015 v Ostravě 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

učinit všechny úkony potřebné k zajištění bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 71 
Pokračování přípravy strategických projektů k realizaci v rámci 
programovacího období 2014-2020, balík č. 2 
  
Usnesení číslo: 01680/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 9989/RM1014/132 
  
Rada města 

  
1) 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. 
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pokračování přípravy následujících projektů ke spolufinancování z externích zdrojů: 

1.  Vědecko technologický park Ostrava - rozšíření 

1.  Využití areálu Benátky a prostor bývalého koupaliště v Mariánských Horách a Hulvákách 

1.  Gravitační odvodnění Hrušova 

1.  Zřízení podnikatelského inkubátoru se zaměřením na řemeslné profese 

1.  Rekreační splavnění řeky Odry 

  

2) ukládá 

  
 v souvislosti s projektem Vědecko technologický park Ostrava - rozšíření 

•  Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje, pokračovat v přípravě projektu 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) zmocňuje 

  
1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzu 

k jednání s městským obvodem Ostrava-Poruba, ve věci pokračování přípravy realizace 

projektu Vědecko technologický park Ostrava - rozšíření 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lumír Palyza, T: 31.12.2015 

 1. náměstek primátora 

  
4) ukládá 

  
v souvislosti s projektem Využití areálu Benátky a prostor bývalého koupaliště v Mariánských 

Horách a Hulvákách 

• Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje, zpracovat investiční záměr k 

dílčím projektům: 

• Oprava komunikací a cest včetně veřejného osvětlení v lokalitě od parku                    

u Komunitního centra po zahradnickou školu v Ostravě Zábřehu 

• Obnova zeleně a vytvoření parku v oblasti mezi ul. Plzeňskou, 28. října a ul.           

U koupaliště 

• Přemostění ul. Plzeňské a ul. 28. října 

• Obnova areálu tzv. Benátek, včetně revitalizace rybníku pro trávení volného času 

obyvatel města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) ukládá 

  
v souvislosti s projektem Gravitační odvodnění Hrušova 

• náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi, jednat se spol. DIAMO s.p. o dalším 

postupu 

• Magistrátu města Ostravy - odboru legislativnímu a právnímu, zpracovat návrh dohody o 

společném postupu se spol. DIAMO s.p., ve spolupráci s oborem strategického rozvoje 

• Magistrátu města Ostravy - odboru legislativnímu a právnímu, vyřešit problematiku 

soudcovského zástavního práva 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Kamil Bednář, T: 31.12.2015 

 náměstek primátora 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
6) ukládá 

  
v souvislosti s projektem Řemeslný inkubátor 

• Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje, zpracovat investiční záměr 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) ukládá 

  
v souvislosti s projektem Rekreační splavnění Odry 

• Magistrátu města Ostravy, odboru strategického rozvoje zpracovat investiční záměr 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 1 
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
s PPF bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01681/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu s PPF bankou, a.s., se sídlem, 

Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29  dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 63 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených SMO za I. pololetí 2015 
  
Usnesení číslo: 01682/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie 

Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Ostrava za I. pololetí 2015 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru 

Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a 

výdajů za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.:   vedoucí odborů MMO, ředitel MPO, ředitel územního odboru  

            Ostrava HZS MSK 

Termín: 13.7. - 31.7.2015 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru a 

odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Zodp.:   ředitelé příspěvkových organizací 

Termín: 14.8.2015 

c) vedoucím odvětvových odborů 

zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře k činnosti 

a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro “Zprávu o plnění rozpočtu 

statutárního města Ostravy za I. pololetí 2015”  

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 28.8.2015 

d) vedoucím odvětvových odborů 

zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z rozpočtu SMO u obchodních společností a 

obecně prospěšných společností k 30.6.2015 a spolupracovat s odborem veřejných zakázek, 

externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu při zpracování těchto údajů do 

“Zprávy o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí 2015” 

Zodp.:   vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 13.7. - 31.7.2015 

  

3) ukládá 

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

nákupu zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou 

účastí SMO a obecně prospěšných společností založených SMO pro jejich zapracování do 

“Zprávy o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy za I. pololetí 2015” 

Termín: 28.8.2015 

b) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

- rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 

organizací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Termín: 1.7.2015 

- zpracovat “Zprávu o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava za I. pololetí 2015” a 

předložit radě města k projednání dne 22.9.2015 a zastupitelstvu města 14.10.2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  



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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RM_M 64 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 01683/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34352 o 11 390 tis.Kč 

                                      ÚZ 35015 o 483 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13305 o 17 388 tis.Kč 

                                      ÚZ 133 o 183 tis.Kč 

                                      ÚZ 319 o 149 tis.Kč 

                                      ÚZ 341 o 298 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na ORJ 180, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35, § 4350 o 2 450 tis.Kč 

                     pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35, § 4357 o 1 096 tis.Kč 

                                                        org. 43, § 4351 o 196 tis.Kč 

                                                                     § 4354 o 674 tis.Kč 

                                                                     § 4355 o 918 tis.Kč 

                                                                     § 4357 o 11 293 tis.Kč 

                                                                     § 4377 o 761 tis.Kč 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 133, ORJ 140, org. 84 o 183 tis.Kč 

na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4234 o 8 355 tis.Kč 

                                                                     org. 4240 o 720 tis.Kč 

                                                                     org. 4251 o 1 100 tis.Kč 

                     § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, org. 4212 o 1 215 tis.Kč  

na § 3741, pol. 5336, ÚZ 319, ORJ 190, org. 4270 o 149 tis.Kč 

 na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 341, org. 4240 o 150 tis.Kč 

                      § 3315, pol. 5336, ÚZ 341, org. 4215 o 148 tis.Kč 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 483 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  



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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realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 13 842 tis.Kč 

Domov Slunovrat o 3 546 tis.Kč 

Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava o 183 tis.Kč 

Národní divadlo moravskoslezské o 8 355 tis.Kč 

Divadlo loutek Ostrava o 870 tis.Kč 

Komorní scéna Aréna o 1 100 tis.Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 1 215 tis.Kč 

Zoologická zahrada Ostrava o 149 tis.Kč 

Ostravské muzeum o 148 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 483 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 65 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 01684/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí dotace městskému obvodu Vítkovice ve výši 30 tis.Kč na výkup nemovitosti v 

lokalitě U Cementárny 

b) o schválení změny charakteru dotace ve výši 1 070 tis.Kč, která byla městskému obvodu 

Poruba schválena na akci 6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben ZŠ na 

území MO Poruba, z investiční na neinvestiční 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4113, ORJ 120, ÚZ 53190001, org. 66000000 o 176 tis.Kč (B.2.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(B.2.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 53515319, org. 66000000 o 2 456 tis.Kč 

                                                ÚZ 54115324, org. 62000000 o 68 tis.Kč 

                                                ÚZ 54515325, org. 62000000 o 1 152 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od Regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 73000000 o 472 tis.Kč (B.2.) 

- investiční přijaté transfery od Regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3064 o 4 762 tis.Kč (B.3.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(B.1.) na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 5021 o 127 tis.Kč 

                                                                        org. 5022 o 2 667 tis.Kč 

                                                                        org. 5023 o 949 tis.Kč 

                                                                        org. 5025 o 2 040 tis.Kč 

                                                                        org. 5026 o 2 383 tis.Kč 

                                                                        org. 5027 o 1 492 tis.Kč 

                                                                        org. 5028 o 365 tis.Kč  

                                                                        org. 5029 o 3 343 tis.Kč 

                                                                        org. 5031 o 636 tis.Kč 

                                                                        org. 5032 o 1 205 tis.Kč 

                                                                        org. 5033 o 461 tis.Kč 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

(B.1.) na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 5021 o 8 tis.Kč 

                                                                       org. 5022 o 157 tis.Kč 

                                                                       org. 5023 o 56 tis.Kč 

                                                                       org. 5025 o 120 tis.Kč 

                                                                       org. 5026 o 140 tis.Kč 

                                                                       org. 5027 o 88 tis.Kč 

                                                                       org. 5028 o 21 tis.Kč 

                                                                       org. 5029 o 197 tis.Kč 

                                                                       org. 5031 o 37 tis.Kč 

                                                                       org. 5032 o 71 tis.Kč 

                                                                       org. 5033 o 27 tis.Kč 
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- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 221, § 6223, pol. 5194 o 10 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 74 tis.Kč 

                                            pol. 5173 o 190 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 36 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 90 tis.Kč 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 100 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5164 o 112 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 70 tis.Kč 

na § 3631, pol. 5166, ORJ 100 o 10 tis.Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 5363, ORJ 230 o 101 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6121, ORJ 136 o 59 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na § 2141, pol. 6129, ORJ 221 o 110 tis.Kč  

                            pol. 6119, ORJ 221 o 61 tis.Kč 

na § 3419, pol. 6122, ORJ 161 o 49 tis.Kč (C.5.) 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4280 o 150 tis.Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 1 000 tis.Kč (C.8.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 607 o 30 tis.Kč (C.3.) 

                                                   ÚZ 5901, org. 505 o 1 070 tis.Kč (C.9.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 1 497 tis.Kč (B.1.) 

                                                                  o 2 692 tis.Kč (B.3.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 093 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 4 324 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 2 070 tis.Kč (B.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 59 tis.Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5139 o 400 tis.Kč 

                                                            o 110 tis.Kč 

                                            pol. 5179 o 61 tis.Kč 
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na § 3612, pol. 5179, ORJ 137 o 100 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5139 o 131 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 100 tis.Kč 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 10 tis.Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 30 tis.Kč (C.3.) 

(C.7.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4098 o 150 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8114 o 101 tis.Kč 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 1 000 tis.Kč (C.8.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 5901, org. 605 o 1 070 tis.Kč (C.9.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 33x13233 o 327 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na § 437x, pol. 5xxx, ÚZ 33x13233 o 327 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.2.) 

- zvýší ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 54515835 o 822 tis.Kč 

- zvýší investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ÚZ 54190877 o 48 tis.Kč 

- zvýší výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 870 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 30 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na § 3639, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 30 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5901, org. 505 o 1 070 tis.Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5901, org. 605 o 1 070 tis.Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci 6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 070 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na  6886 - modernizace přírodovědných a technických učeben 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 070 tis.Kč 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 60 
Souhlas se zřízením pietních míst na pozemcích v majetku statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01685/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zřízením pietních  míst dle přílohy č. 2  předloženého materiálu, umístěných na  pozemcích  

ve vlastnictví  statuárního  města   Ostrava, dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

podepsat souhlas  statutárního města Ostravy se zřízením pietních  míst  na  pozemcích   ve 

vlastnictví statutárního města  Ostravy,  dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 30.06.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 61 
Návrh na schválení zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, 
ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Polska (Wroclaw) ve dnech 
15.-21.9.2015 a Spojených arabských emirátů (Al Ajn) ve dnech 5.-
20.10.2015 
  
Usnesení číslo: 01686/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cesty  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do 

 Polska (Wroclaw) ve dnech   15.-21.9.2015 a Spojených arabských emirátů (Al Ajn)  ve dnech 
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5.-20.10.2015 za účelem účasti  na mezinárodních konferencích 

  

2) schvaluje 

   

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

 

  

3) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

 předložit radě města zprávu o výsledku zahraničních pracovních cest dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 10.11.2015 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 67 
Zrušení objednávky na organizační zajištění konference Ostravské 
ovzduší 2015 
  
Usnesení číslo: 01687/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 01346/RM1418/23 ze dne 26. 5. 2015 týkající se vystavení objednávky na 

organizační zajištění konference Ostravské ovzduší v hotelu Clarion Congresss Hotel Ostrava 

dne 12. 10. 2015 

  

 
RM_M 8 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města Ostravy ve 
správě Národního divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01688/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na prodej přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy ve správě 

Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 

701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
se zapojením výnosů z prodeje přebytečného svěřeného movitého majetku uvedeného v příloze 

č. 1 předloženého materiálu do příspěvku na provoz Národního divadla moravskoslezského, 

p.o. 

  

3) zmocňuje 

  
ředitele Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace 

k podpisu kupní smlouvy na prodej přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 7 
Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 
  
Usnesení číslo: 01689/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávek na organizace 

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

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528: 

- na zajištění představení „Ohnivý anděl“ ve Státní opeře Praha za cenu nejvýše přípustnou 

363.000,- Kč včetně DPH, 

- na zajištění představení „Rozhovory s astronauty” a „Večeře” v Divadle na Vinohradech za 

cenu nejvýše přípustnou 268.000,- Kč včetně DPH, 

- na zajištění propagace, PR a reklamy celé akce „Ostrava v Praze“ za cenu nejvýše 

přípustnou 363.000,- Kč včetně DPH, 

b) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00845035: 

-  na zajištění představení “Slyšení” v Divadle Komedie za cenu nejvýše přípustnou              

121.000,- Kč včetně DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5169, ÚZ 2003    o 1 300 tis. Kč 

snižují 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 2003    o 1 300 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu 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 

  
 

RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním inžen. sítí, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 01690/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 521/1 – ostatní plocha, silnice, 

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

pro investory: 

Ing. XXXXX XXXXXX, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXnov, 

XXXXX XXXXXXXXX, rok narození 1XX7 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXinov, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro chatku ul. Novoveská, k. ú. Nová Ves u Ostravy” 
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2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

p. p. č. 521/1 – ostatní plocha, silnice, 

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

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

situačním snímku a po dokončení stavby “Vodovodní přípojka pro chatku ul. Novoveská, k. ú. 

Nová Ves u Ostravy” bude ve smlouvě o zřízení služebnosti vymezen její rozsah 

geometrickým plánem, 

s budoucími oprávněnými: 

Ing. XXXXX XXXXík, rok narození 1XX3 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXv, 

XXXXX XXXXXXová, rok narození 1XXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov, 

za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky v uvedeném pozemku na dobu 

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč za každý i započatý 

metr délky vodovodní přípojky + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v 

zákonné výši, 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 521/1 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 7,6 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s 

Ing. LXXXXXX KXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

LXXXXX KXXXXXXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro chatku ul. 
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Novoveská, k. ú. Nová Ves u Ostravy” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 684,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne právních účinků zápisu služebnosti 

inženýrské sítě vodovodní přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do dne podání 

návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí), nejdéle však do 31.12.2017 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV 
včetně přípojkového pilíře k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01691/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře na 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro: 

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava 118, příp. NNk, p. Havelková” 

  

2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 
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parc.č. 1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks 

přípojkového pilíře na části pozemku parc.č. 1655 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, na dobu 

časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 200,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

- ve výši 270,- Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý m2 plochy zatížené věcným 

břemenem vybudováním 1 ks přípojkového pilíře, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné 

výši za přípojkový pilíř 

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

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p.p.č. 521/1 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

      

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Nová Ves, příp. NNk, p. Kuzník” 

  

4) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 
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p.p.č. 521/1 - ostatní plocha, silnice 

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

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v části pozemku 

p.p.č. 521/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 

dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 500,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV + 

DPH v zákonné výši, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši, 

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

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti, 
zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost ČEZ ICT 
Services, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01692/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti evid. č. 

1972/2014/MJ ze dne 2.9.2014 - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - s oprávněným: 

ČEZ ICT Services, a.s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 

IČO 264 70 411 

  

2) rozhodla 

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

věcného břemene - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k částem pozemků ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3745/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3770/11 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3774/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3775/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3776/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

ČEZ ICT Services, a.s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 

IČO 264 70 411  

za účelem zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2500-836/2013 ze dne 7.11.2013, na dobu časově 

neomezenou, za dohodnutou jednorázovou náhradu ve výši 41.261,- Kč včetně 21 % DPH 

  

 
RM_M 28 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice 
Hálkova) a neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice 
Božkova), obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01693/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02043/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o záměru města prodat 

část pozemku p.p.č. 543/11 o výměře 102 m2, 

označenou písmenem a  

a část pozemku p.p.č. 517/1 o výměře  68 m2, 

označenou písmenem b, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

které jsou obě dle geometrického plánu  č. 1972-5/2015 ze dne 10.2.2015 včleněné do nově 

vzniklého pozemku p.p.č. 543/13 o výměře 170 m2 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

pozemek p.č.st. 1040, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení čp. 52 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na zrušení souhlasu s podnájmem bytu na ul. Horní č.3030/96, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01694/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
odvolat k 31.07.2015 souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. XX ve 

XXXX domu  č.p. 3030, ul. Horní č.or. 96, který je součástí pozemku 332, k.ú. Dubina u 

Ostravy, obec Ostrava, 

udělený usnesením rady města č. 8736/RM1014/114 dne 26.11.2013 XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

Ostrava Bělský Les, 

a to z důvodu chovu psa, který působí ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené 

poměrům v domě 
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RM_M 31 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků parc. č. 947/7 a parc. 
č. 990/2 oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01695/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout  

- část pozemku parc. č. 947/7, jehož součástí je budova čp. 1374, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava,  

   a to prostory sloužící podnikání ve II. nadzemním podlaží místnost: 

  č. 103  o výměře 29,4 m2 

   č. 104 o výměře 17,8 m2 

   č. 105 o výměře 27,4 m2 

   č. 106 o výmšře 16,4 m2 

   č. 107 o výměře 16,4 m2 

   č. 108 o výměře 27,2 m2 

   č. 109 o výměře 15,4 m2 

   č. 110 o výměře 12,5 m2 

   č. 111 o výměře 30.2 m2 

- část pozemku parc. č. 990/2, jehož součástí je budova čp. 1800, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, 

  a to prostory sloužící podnikání v přízemí místnost: 

  č. 1 A o výměře 14,6 m2 

   č. 1    o výměře 19,6 m2 

   č. 1 B o výměře 17,8 m2 

   č. 2 A o výměře 16,6 m2 

   č. C 9 o výměře 18,75 m2 

s tím, že předmětem pronájmu budou prostory jednotlivě, přičemž město si v závislosti na 

výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených prostor nebo všechny 

prostory i jen jedinému zájemci 

Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pronájmu kteréhokoliv z těchto prostor (a tedy i 

vícero těchto prostor nebo i všech uvedených prostor) kdykoliv zrušit.
 

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Bartovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01696/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky parc. č. 2072/1 - trvalý trávní porost o výměře 2627 m2 

a parc. č. 2073/1 – orná půda o výměře 4690 m2 vše v k.ú. Bartovice, 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 

Současně si rada města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k.ú. 
Hrušov, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v 
k.ú. Moravská Ostrava a část pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01697/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 

788/3, vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 6 m2 v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská),dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č.1 předloženého materiálu s úpravou 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 553/4, 

ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. K Šachtě), dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 a  2a  předloženého materiálu s úpravou 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 
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o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava: 

-  p.p.č. 1067/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 62 m2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. 

Mariánskohorská) 

-  parc.č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2307 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Novinářská) 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření “Smlouvy o výpůjčce nemovité věci” v k.ú. Zábřeh - 
Hulváky, obec Ostrava s Českou republikou - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 01698/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele 

uzavřít “Smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. UZSVM/O/8183/2015-HMSU” na pozemek ve 

vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a to: 

pozemek p.č.st. 4617/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k.ú. Zábřeh Hulváky, obec 

Ostrava 

s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

IČO: 69797111 

za účelem užívání pozemku zastavěného stavbou bez čp/če, technická vybavenost ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, 

bezúplatně, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2023, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na výpověď nájemní smlouvy - ZOD Poruba a.s., pozemky parc. 
č. 565 a parc. č. 568 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01699/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět nájemní smlouvu č. 12N08/71 ze dne 18.2.2008 uzavřenou mezi Pozemkovým 

fondem České republiky, nyní statutárním městem Ostrava a ZOD Poruba a.s., Záhumenní 

2034/103, Ostrava – Poruba, IČO: 47673516, týkající se nájmu pozemků parc. č. 565 - orná 

půda a parc. č. 568 - orná půda vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ke dni 1.10.2015 v souladu s 

čl. IV bodu 4) této smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Souhlas/nesouhlas s ubytováním cizinky v bytě na ul. Horní 3034/104, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01700/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s pobytem občanky Vietnamské socialistické republiky slečny XXXXXX XXXXX 

XXXX rok narození XXXX, v bytě č. X domu č.p. 3034 na ul. Horní č.or. 104, Ostrava-Bělský 

Les, který je součástí  parc. č. 126/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostrava, obec 

Ostrava, 

u nájemce bytu pana  XXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX trvale bytem Horní 

č.3034/104, Ostrava-Bělský Les, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na vyřazení přebytečného movitého majetku z výpůjčky HZS 
MSK, prodej městu Petřvald a uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01701/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti použitých věcí movitých ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- cisternová automobilová stříkačka LIAZ 101 860 CAS K 25-L 101, VIN J2 FA 0092/88, rok 
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výroby 1988, RZV OVB 44-32, inventární číslo 67766, evidenční číslo 64490035, 

- kufr na nářadí 44-32, i.č. 65049, 

- čerpadlo kalové ponorné mobilní 50-GF, i.č. 62730 

vypůjčených 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 použitých věcí movitých  specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy o 

výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12.2003 

- o prodeji použitých věcí movitých  specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení městu 

Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald, 735 41 Petřvald u Karviné, IČO 00297593, DIČ 

CZ00297593 

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

1.088.250,- Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit úkony související s fyzickým převzetím použitých věcí movitých dle bodu 1) tohoto 

usnesení a předání použitých věcí movitých 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 použitých věcí movitých dle bodu 1) tohoto usnesení  a 

předání použitých věcí  movitých dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 44 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítě, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, souhlas s napojením inž. sítě a záměr 
pronájmu pro PLAKOR CZECH s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01702/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace DN 200 do částí pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1465/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 801/4, 

č. 802/1 díl 3, 

č. 1172/3, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu, 

pro investora: 

PLAKOR CZECH s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51 

IČO 275 66 005, 

v rámci stavby “PLAKOR FÁZE V.” 

  

2) rozhodla 

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

služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k částem pozemků ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1465/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 
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č. 801/4, 

č. 802/1 díl 3, 

č. 1172/3, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

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

situačním snímku a po dokončení stavby “PLAKOR FÁZE V.” bude ve smlouvě o zřízení 

služebnosti vymezen její rozsah geometrickým plánem, 

s budoucím oprávněným: 

PLAKOR CZECH s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51 

IČO 275 66 005, 

za účelem zřízení, provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace DN 200 v uvedených 

pozemcích na dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč 

za každý i započatý metr délky přípojky splaškové kanalizace DN 200 + DPH v zákonné výši, 

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

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

za podmínky schválení výše uvedené smlouvy Správcem programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

3) souhlasí 

  
s napojením přípojky splaškové kanalizace DN 200 na splaškovou kanalizaci DN 300 ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy v pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ 

Přidělový plán nebo jiný podklad (GP) č. 801/4 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu, 

pro investora: 

PLAKOR CZECH s.r.o. 

se sídlem Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51 

IČO: 275 55 005, 

v rámci stavby “PLAKOR FÁZE V.” 

  

4) rozhodla 

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

- p. p. č. 1465/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8,25 m2 
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- p. p. č. 1466/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7,73 m2 

pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

- č. 801/4 o výměře 0,79 m2 

- č. 802/1 díl 3, a to část A o výměře 4 m2, část B o výměře 1,64 m2 a část C o výměře 6,71 

m2 

- č. 1172/3, a to část A o výměře 1,38 m2, část B o výměře 2 m2 a část C o výměře 0,21 m2 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 45 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy v k. ú. 
Pustkovec, obec Ostrava (areál Vědecko-technologický park Ostrava) a 
návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti do budovy 
Diagnostického centra (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01703/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

LIJA-IMEX s.r.o., IČO: 64619044 

do budovy čp. 372, která je součástí pozemku parc. č. 4685/11, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

VERMILION - Stoma s.r.o., IČO: 04125746, 

do budovy čp. 1925, která je součástí pozemku parc. č. 892/5, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 1925/49, PSČ 702 00  
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RM_M 48 
Návrh na vyřazení a likvidaci nepotřebného movitého majetku a 
uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 06337/2001 s 
Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01704/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  nepotřebnosti movitého majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně             

292 073,90 Kč, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu, vypůjčeného Divadelní 

společnosti Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 28. října 1701/120, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil převzetí nepotřebného movitého majetku v pořizovací ceně 292 073,90 Kč, dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podepsání protokolu o převzetí movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) rozhodla 

  
a) o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku statutárního města Ostravy v celkové 

pořizovací ceně 107 867,00 Kč, dle přílohy č. 2 písm. a) předloženého materiálu  

  

b)  o přebytečnosti movitého majetku statutárního města Ostravy - osvětlovací pult Strand 

Lighting série 3, vedený pod inv. číslem 42542, v pořizovací ceně 184 206,90 Kč, rok pořízení 

2001, dle přílohy č. 2 písm. b)  předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o naložení s přebytečným movitým majetkem uvedeným v bodě 4) písm. b)  předloženého 

materiálu takto: 
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přebytečný movitý majetek nabídnout ke svěření příspěvkovým organizacím statutárního města 

Ostravy, v případě jejich nezájmu nabídnout k prodeji jiným zájemcům 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit zveřejnění prodeje  přebytečného movitého majetku dle bodu  4) 

písm. b)  předloženého materiálu na webových stránkách Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
7) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda: Miloslav Petrovič, za odbor hospodářské správy 

členové:   Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

8) ukládá 

  
likvidační komisi vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Miloslav Petrovič, T: 15.09.2015 

 odborný pracovník technické správy majetku 

  
9) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 06637/2001/MJ ze 

dne 26.6.2001 ve znění dodatků č. 1 -11, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o., 

se sídlem  28. října 1701/120, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 82 276, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Vítkovice, v k. 
ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr 
města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, Zábřeh nad 
Odrou, Hrabůvka a Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01705/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice o výměře 9,5 

m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který se přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu  s úpravou a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 1,85 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

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

zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků, a to: 

a) 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 233 m2 a část B o výměře 280 m2 

- p. p. č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 

- p. p. č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu s úpravou a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

b)  

- parc. č. 3594/33 - ostatní plocha, dráha o výměře 4 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/2 předloženého materiálu s úpravou a 

zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

c) 

- parc. č. 100/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m2 

- parc. č. 100/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 35 m2 

vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 

předloženého materiálu s úpravou  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

d) 

- parc. č. 100/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 354 m2 a část B o 

výměře 214 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/4 

předloženého materiálu  s úpravou a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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e) 

- p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, a to část A o výměře 25 m2, část B o výměře 22 m2 a 

část C o výměře 8 m2 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/5 

předloženého materiálu s úpravou  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměru zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a 

to část A o výměře 4,35 m2 a část B o výměře 1,85 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu s úpravou  a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku 751/10 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava s DPO a. s., návrh na záměr výpůjčky 
  
Usnesení číslo: 01706/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, 

dráha o výměře 4270 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem užívání předmětu výpůjčky pro stavbu “Oprava tramvajové trati na ulici 28. října v 

úseku ul. Sokola Tůmy - 1. máje” 

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce na 29 dní 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha o výměře 4270 

m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 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 53/92  

RM_M 56 
Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01707/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 6 ke “Smlouvě o nájmu nebytových prostor” ev.č. 

0566/2004/MJ ze dne 31. 3. 2004, ve znění dodatků č. 1-5, s právnickou osobou 

Česká republika - Úřad práce České republiky, 

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 724 96 991, 

jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v nebytové jednotce č.  3130/2, v budově 

čp. 3130 stojící na pozemku parc. č. 1372/28 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

kterým se rozšiřuje předmět nájmu a navyšuje nájemné 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 57 
Návrh na zrušení usn. RM č. 00078/RM1418/4 ze dne 25.11.2014 a návrh 
na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (ul. 
Střelniční, k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na projednání informace o 
provedeném technickém zhodnocení budovy v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01708/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00078/RM1418/4 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 00078/RM1418/4 ze dne 25.11.2014, pro nenaplnění tohoto usnesení z důvodu 

neuzavření nájemní smlouvy tímto usnesením schválené, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání s fyzickou 
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podnikající osobou 

Zdeněk Soural, rok narození 1947, 

se sídlem: Jurije Gagarina 1512/14, 736 01, Havířov - Podlesí, IČO: 13621009, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 120, jehož součástí je budova s č.p. 75, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním podlaží 

místnost č. 18 kancelář o výměře 26,00 m2 

místnost č. 19 WC        o výměře   1,80 m2 

místnost č. 20 prodejna o výměře 25,40 m2, 

za účelem provozování maloobchodu s textilním zbožím, na dobu neurčitou, za nájemné ve 

výši 67.032 Kč/rok, tj. 5.586 Kč/měsíc (105 Kč/m2/měsíc) 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 

  

3) projednala 

  
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem: Nemocniční 20, 

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 4. 5. 2015, 

jakožto vypůjčitele nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Ostravy na základě “Smlouvy 

o výpůjčce” ev.č. 2348/2009/MJ ze dne 8.9.2009, ve znění dodatků č. 1-2, 

že provedla technické zhodnocení pozemku parc. č. 2510/11, jehož součástí je budova bez čp., 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s náklady ve výši 79.603.231,57 Kč 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 69 
Návrh na záměr města vypůjčit věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01709/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit věci nemovité v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, tj. pozemky vč. 

součástí a příslušenství, a to: 

pozemek parc. č. 5596/2 jehož součástí je SO 13 Objekt sociální vybavenosti – pouze místnosti 

související s odpočívárnou řidičů  a dále SO 04 Tramvajová trať (spodní stavba), SO 05 

Tramvajová trať (vrchní stavba),  SO 06 Přeložky trakčních stožárů, SO 07 Napájecí a zpětné 

kabely,  tyto SO se nachází také na pozemcích  parc. č. 3238/2, 3238/4, 3238/5, 5596/2, 5609, 
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5667) 

pozemek parc. č. 3238/2 jehož součástí je SO 03 Nemotoristické komunikace – pouze 

tramvajové nástupiště - (tento SO se nachází také na pozemcích parc. č. 3238/1; 3238/2; 

5596/1; 5596/2; 5667) 

který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 70 
Návrh na uzavření dodatku č. 1, návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 01710/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 2322/2014/MJ ze dne 

7.10.2014 

s Jiřím Zajíčkem, se sídlem Jantarová 3347/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 706 13 

800. 

jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 49,20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

kterým dojde k prodloužení doby nájmu do 30.6.2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků: 

- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 3459/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

a částí pozemků: 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3745 m2 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4148 m2 
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s Moravským sdružením sportu, z. s., se sídlem Na zákopech 179, Kanada, 739 61 Třinec, IČO 

028 63 596 

na dobu určitou od 3.7.2015 do 5.7.2015 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 74 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na nájem v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01711/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na nájem, a to: 

- část pozemku parc. č. 1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 13.472,226 m2, 

která je vyznačena v příloze č. 1 předloženého materiálu jako část “A”, kterou tvoří travnatá 

plocha hlavního hracího hřiště včetně travnaté plochy za brankovištěm a postranními čárami 

a 

- část pozemku parc. č. 1706 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava o výměře 8.611,969 m2, 

která je vyznačena v příloze č. 1 předloženého materiálu jak část “B”, kterou tvoří travnatá 

plocha vedlejšího tréninkového hřiště 

se společností 

FC Baník Ostrava, a.s. 

se sídlem: Bukovanského 1028/24, PSČ: 710 00, Ostrava 

IČO: 64610128 

na dobu určitou od 15.7.2015 do 31.8.2015 za nájemné ve výši  26.942,- Kč/měsíc + DPH 

v zákonné výši za účelem k provozování činnosti nájemce, tedy zejména ke sportovní činnosti 

jako tréninkům, zápasům, turnajům a dalším sportovním akcím dle přílohy č. 2 předloženého 

 materiálu 

  

 
RM_M 75 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o využívání 
sportoviště 
  
Usnesení číslo: 01712/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smluv o smlouvách budoucích o využívání sportoviště mezi statutárním městem 

Ostrava a společností FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64610128, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového 

rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smluv o smlouvách budoucích 

o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 

specifikovanými ve smlouvách o smlouvách budoucích o využívání sportoviště 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 13.05.2016 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) rozhodla 

  
o záměru poskytnout do bezplatného užívání následující věci: 

- pozemek p. p. č. 553/54 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně travnatého 

hřiště a atletické dráhy včetně technických sektorů 

- pozemek p. p. č. 553/58 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/59 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/60 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/61 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně osvětlovací 

věže 

- pozemek p. p. č. 553/66 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek p. p. č. 553/67 – ostatní plocha, jiná plocha 

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

- pozemek p. p. č. 1005/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- pozemek p. p. č. 1005/24 – ostatní plocha, jiná plocha 

- pozemek p. č. st. 5200 – zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby - budovy bez čp/če 

(pokladna B) 

- pozemek p. č. st. 5196 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5197 – zastavěná plocha a nádvoří  

- pozemek p. č. st. 5195 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5194 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5202 – zastavěná plocha a nádvoří  

- pozemek p. č. st. 5201 – zastavěná plocha a nádvoří 
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- pozemek p. č. st. 5203 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. č. st. 5204 – zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek p. p. č. 553/55 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- pozemek p. p. č. 553/56 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha včetně oplocení 

- pozemek p. p. č. 553/57 – ostatní plocha, zeleň 

- pozemek, který vznikne oddělením na základě geometrického plánu 1929-46/2014 ze dne 

26.11.2014 z pozemku p. p. č. 553/65 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, nově 

označený jako pozemek  p. p. č. 553/76 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha 

- pozemek, který vznikne oddělením na základě geometrického plánu 1937-46/2014 ze dne 

18.3.2015 z pozemku p. p. č. 553/65 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, nově 

označený jako pozemek  p. p. č. 553/77 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha 

- pozemek, který vznikne oddělením na základě geometrického plánu 1937-46/2014 ze dne 

18.3.2015 z pozemku p. p. č. 553/65 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, nově 

označený jako pozemek  p. p. č. 553/78 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha, včetně 

stavby - budovy bez čp/če J16 WC ženy 

- pozemek p. p. č. 553/52 – ostatní plocha, zeleň 

- pozemek p. p. č. 1555/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

- budova bez čp/če (pokladna 1) na pozemcích p. č. st. 5196 a 5197 

- budova bez čp/če (pokladna 2) na pozemcích p. č. st. 5195 a 5194 

- budova bez čp/če (Energetické centrum jih) na pozemcích p. č. st. 5202 a 5201 

- budova bez čp/če (vrátnice) na pozemcích p. č. st. 5203 a 5204 

- budova bez čp/če jižní tribuna - sektory D4, D5, D6, D7, D8 (včetně vestavků J1 - rezerva 

(sklad), J2 - ošetřovna, J3 – WC - TP, J4 - rozvodna, J5 - WC muži, J6 – WC muži, J7 - 

rozvodny slaboproud, J8 - bufet, J9 - bufet) na pozemku p. p. č. 553/76, který vznikne 

oddělením na základě geometrického plánu č. 1929-46/2014 ze dne 26.11.2014 z pozemku p. 

p. č. 553/65 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, a na pozemku p. p. č. 553/77, 

které vznikne oddělením podle geometrického plánu č. 1937-46/2014 ze dne 18.3.2015 z 

pozemku p. p. č. 553/65 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

- oplocení a oplocení s podezdívkou, brána, závora umístěné na pozemku p. p. č.  1005/24, 

1005/23, 1005/13, 553/66  553/67 a 553/55 

vše včetně součástí a příslušenství, 

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

s tím, že věci budou poskytnuty jednotlivě, přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více 

uvedených věcí nebo všechny věci i jen jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo tento 

záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na stanovení platu Bc. Davidu Střelákovi, řediteli Střediska 
volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. od 01.08.2015 
  
Usnesení číslo: 01713/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01481/RM1418/24 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Bc. Davidu Střelákovi, řediteli Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvkové 

organizace, IČO 75080516, s účinností od 01.08.2015, dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01714/RM1418/27 

(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, Ostrava - Zábřeh, příspěvková 

organizace, IČO 75080516, 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: 03.07.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 5 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro 
seniory Kamenec, příspěvková organizace, IČO 70631816, Bohumínská 
1056/71, 710 00 Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01715/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 

organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 70631816 v celkové 

pořizovací hodnotě 674 329,15 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

předsedkyně: Ing. Martina Curusová - ekonom 

členové:         Ing. Dagmar Lapišová - vedoucí provozního útvaru 

                       Lea Halušková - vedoucí stravovacího útvaru      

                       Radmila Glosová -   majetkový odbor  MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni likvidační komise 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Martina Curusová, T: 31.07.2015 

 ekonom 

  
 

RM_M 54 
Návrh na poskytnutí investičních příspěvků právnickým osobám, a to 
Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace a Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 
organizace v celkové výši 2 293 703,-- Kč 
  
Usnesení číslo: 01716/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí následujících investičních příspěvků: 

a) Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, se 

sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  ve výši 1.331 tis. Kč  dle 

předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu k financování těchto investičních 

akcí: 
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- Rekonstrukce elektrorozvodů v 5.NP (celková výše 1.116.903,-- Kč včetně DPH) 

- Rekonstrukce nouzového osvětlení (celková výše 214 tis. Kč včetně DPH) 

b) Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem Na 

Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz ve výši 963 tis. Kč  dle předloženého návrhu a přílohy 

č. 4  předloženého materiálu k financování těchto investičních akcí: 

- Rekonstrukce počítačové sítě včetně instalace kamerového systému (celková výše              

450.800,-- Kč    včetně DPH) 

- Zpracování projektové dokumentace k akci Rekonstrukce a výstavba domova se zvláštním 

režimem včetně technického zázemí (celková výše 512.000,-- Kč) 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují převody z ostatních vlastních fondů 

- na § 6330, pol. 4132, ORJ 120                                                          o 1 666 tis. Kč 

zvyšují ostatní přijaté vratky transferů 

- na § 4357, pol. 2229, ORJ 180                                                          o   628 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím 

- na § 4350, pol. 6351, org. 41, ORJ 180                                             o  1 331 tis. Kč 

- na § 4350, pol. 6351, org. 35, ORJ 180                                             o    307 tis. Kč 

- na § 4357, pol. 6351, org. 35, ORJ 180                                              o    656 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů, a to 

a) zvýšení investičního příspěvku Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace                                                                                          o 1 331 tis. Kč 

b) zvýšení investičního příspěvku Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 

organizace                                                                                                                 o 963 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45 o poskytnutí účelové 
dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her s Theatr ludem 
  
Usnesení číslo: 01717/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 02046/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.45 o poskytnutí účelové dotace z odvodu z 

loterií a jiných podobných her s Theatr ludem, 28. října 49/23, 702 00 Ostrava 1, IČO: 

27002144  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 11 
Potvrzení o změně pracovního poměru ředitelů školských 
příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Ostrava v 
návaznosti na novelu školského zákona 
  
Usnesení číslo: 01718/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vydat potvrzení  

- Mgr. Janě Secové, ředitelce Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvkové  organizace, IČO 7080508, 

- Mgr. Kateřině Hořejší, ředitelce Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

příspěvkové organizace, IČO 7080541, 

- Mgr. Miladě Božekové, ředitelce Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

příspěvkové  organizace, IČO 7080559, 

o změně pracovního poměru, a to na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2015 (v souladu s 

přechodným ustanovením čl. II bodu 9 zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům za účelem 
zabezpečení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 01719/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy ORJ 180, § 4349, pol.5222, ÚZ 

7401 odboru sociálních věcí,  zdravotnictví a vzdělanosti městským obvodům Mariánské Hory 

a Hulváky a Vítkovice ve výši 270 tis. Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) 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. 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180,                                             o      270  tis. Kč 

-  z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, org. 507, ÚZ 7401, ORJ 120                               o       150 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, org. 510, ÚZ 7401, ORJ 120                               o       120 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137,org. 507, ÚZ 7401,                                              o         150 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                      o         150 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 510, ÚZ 7401,                                            o         120 tis. Kč 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7401,                                     o         120 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu 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 

  
 

RM_M 49 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby s organizací RUBIKON 
Centrum 
  
Usnesení číslo: 01720/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01574/RM1418/26 
  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí služby s organizací RUBIKON Centrum, Korunní 880/101, 

Vinohrady, 130 00 Praha, IČO 60446871, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 73 
Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01721/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0510/ZM1418/7 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním “Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace” právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace na projekt “Zlepšení vzdělávání v oblasti 

radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se zněním “Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace” právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace na projekt “Zlepšení vzdělávání v oblasti 

radiologických zobrazovacích metod v Městské nemocnici v Ostravě” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.07.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na 
změnu příjemce dotace 
  
Usnesení číslo: 01722/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 4132/RM1014/54 
  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci 

projektu Dům na půl cesty Bozděchova, uzavřené mezi Centrem sociálních služeb Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava, IČ 75082861 a Regionální 

radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČ 75082616, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu “Revitalizace městské zeleně” v rámci Operačního programu 
Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 01723/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 8602/RM1014/113 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 14180296 o poskytnutí podpory mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 

projektu “Revitalizace městské zeleně” z Operačního programu Životního prostředí dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace z Operačního programu Životního prostředí od poskytovatele - Česká 

republika, Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 

IČO: 00164801 na projekt “Revitalizace městské zeleně, příspěvková organizace” dle 

podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14180296 viz příloha č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora  Mgr. Radimu Babincovi            

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

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 24 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “Snížení spotřeby 
energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková 
organizace” v rámci Operačního programu Životního prostředí 
  
Usnesení číslo: 01724/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01410/RM1418/23 
k usnesení č. 00687/RM1418/12 
k usnesení č. 0481/ZM1418/6 
k usnesení č. 0229/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP Č. 14193663 mezi 

statutárním městem Ostrava a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 k projektu “Snížení spotřeby energie v 

ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace” spolufinancovaného z 

Operačního programu Životního prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Přezkoumání postupu zadavatele ve veřejné zakázce “Optimalizace a 
konsolidace programového vybavení IS VERA” 
  
Usnesení číslo: 01725/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 200 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5363, ORJ 133 o 200 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

  
o dalším postupu ve věci přezkoumání postupu zadavatele ve veřejné zakázce “Optimalizace a 

konsolidace programového vybavení IS VERA” a podání správní žaloby proti rozhodnutí 

předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byl zamítnut rozklad zadavatele a 

potvrzeno předchozí prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Návrhy komise životního prostředí rady města na zlepšení čerpání 
zdrojů na realizaci vodohospodářských staveb zařazených do Plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací 
  
Usnesení číslo: 01726/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh komise životního prostředí rady města na přijetí adekvátních opatření ke zlepšení čerpání 

finančních zdrojů určených na realizaci staveb zařazených do Plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací 

  

2) projednala 

  
návrh komise životního prostředí rady města zvážit, v souvislosti s přípravou a realizací staveb 

zařazených do Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, vytvoření samostatného 

oddělení v rámci odboru investičního, zabývajícího se vodohospodářskými investicemi, za 

účelem zlepšení čerpání finančních zdrojů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 15 
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a 
německým institutem pro výzkum slonů jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru 
  
Usnesení číslo: 01727/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a 

německým institutem pro výzkum slonů Leibnitz Institute for ZOO and Wildlife Research in 

the Forschungsverbund Berlin e.V., jejímž předmětem je  poskytnutí finančního daru  ve výši 

250 tis. Kč pro účely výzkumu nemocí slonů pro jejich zachování v lidské péči i ve volné 

přírodě, získaného na základě veřejné sbírky pořádané v Zoologickou zahradou Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 

učinit všechny potřebné kroky spojené s převedením darované částky ve smluvní lhůtě na účet 

obdarovaného v souladu s  uzavřenou smlouvou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 30.10.2015 

 ředitel Zoo Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 16 
Kaskáda dvou suchých nadrží ve Vřesině na vodním toku Porubka 
  
Usnesení číslo: 01728/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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žádost státního podniku Povodí Odry ze dne 31.3.2015 ve věci realizace Kaskády dvou 

suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku Porubka a finanční spolupráci statutárního města 

Ostravy při výkupu pozemků případně staveb, které budou dotčeny realizací stavby suchých 

nádrží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

k dalšímu jednání se státním podnikem Povodí Odry ve věci realizace Kaskády dvou suchých 

nádrží ve Vřesině na vodním toku Porubka a finanční spolupráci statutárního města Ostravy 

při výkupu pozemků případně staveb, které budou dotčeny realizací stavby suchých nádrží 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

předložit radě města informaci o aktuálním průběhu jednání se státním podnikem Povodí 

Odry včetně vyčíslení nákladů na výkupy pozemků případně staveb, které budou dotčeny 

realizací stavby suchých nádrží 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 18 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městským obvodům Poruba, Nová Ves a Moravská Ostrava a 
Přívoz 
  
Usnesení číslo: 01729/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Poruba ve výši 322.000 Kč na dokončení projektu inventarizace zeleně v Ostravě-

Porubě “Stromy pod kontrolou” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Nová Ves ve výši 114.000 Kč na financování údržby veřejné zeleně v rámci projektu 

“Izolační zeleň projekt 03 - clona 37” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 80.516 Kč na realizaci projektu “Ošetření stromů 

jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové na území MOaP” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 …………..…. o 81 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 505 ……………. o 322 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ……………. o 144 tis. Kč 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .......................................... o 547 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 .......................... o 81 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................. o 81 tis. Kč 

u městského obvodu Poruba: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 505 .......................... o 322 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................. o 322 tis. Kč 



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 72/92  

u městského obvodu Nová Ves: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 .......................... o 144 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................. o 144 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) žádá 

  
městský obvod Nová Ves 

o zapracování nákladů na monitoring a údržbu zeleně v rámci projektu “Izolační zeleň projekt 

03 - clona 37” do rozpočtu let 2016 - 2019 z jiného zdroje finančních prostředků než Fond 

životního prostředí města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner,  

 starosta Městského obvodu Nová Ves 

  
 

RM_M 19 
Stanovení denního poplatku za psa umístěného v útulku pro psy v 
Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 01730/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
s účinností od 1.3.2015 denní částku za psa umístěného v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

ve výši 101 Kč s DPH 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru ochrany životního prostředí 
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každoročně aktualizovat k 1.3. částku dle bodu 1) tohoto usnesení s ohledem na výpočet 

skutečných nákladů na provoz útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích za předchozí kalendářní 

rok 

  

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

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky “Pasport zeleně SMO”, poř. č. 100/2015 
  
Usnesení číslo: 01731/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení aktualizace 

pasportu zeleně statutárního města Ostravy v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s 

dodavatelem: 

Atregia s.r.o. 

sídlo: Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina 

IČO: 02017342 

za cenu nejvýše přípustnou 395.400,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 68 
Významná veřejná zakázka “Podpora veřejné dopravy”, poř. č. 
119/2014, Smlouva o vybudování centrálního řízení dopravy a 
poskytnutí služeb, Dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 01732/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 0512/ZM1418/7 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivu Hařovskému  

předložit zastupitelstvu města návrh na projednání Dodatku č. 1 Smlouvy o vybudování 

centrálního řízení dopravy a o poskytnutí služeb 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 01.07.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 12 
Návrh dodatku č. 19 ke smlouvě mandátní uzavřené mezi subjekty - 
statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01733/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní, uzavřené mezi subjekty - 

statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 25/1266, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 25396544, ze dne 21. 12. 1998, dle přílohy č. 1 předloženého 

návrhu 

  

 
RM_M 37 
Návrh Nařízení města č. 4/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení 
města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na 
území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 
6/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se 
pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s 
placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 01734/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č.  4/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro 

 účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění 

nařízení města č. 6/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro 

účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 

  

2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 

primátora 

Ing. Ivo Hařovský 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 10.07.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 50 
Doplnění ceníku Tarifu ODIS 2015 pro tarifní oblast XXL 
  
Usnesení číslo: 01735/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 8994/RM1014/116 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplnění ceníku Tarifu ODIS 2015 o druhy a ceny jízdenek pro tarifní oblast Ostrava XXL 

hrazených elektronickou peněženkou na čipové kartě ODISka dle předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava hlasovat pro Návrh na doplnění ceníku Tarifu ODIS 2015 pro tarifní oblast 

Ostrava XXL 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 30.06.2015 

  

 
RM_M 2 
Plná moc k zastupování objednatele ve všech správních řízeních na 
prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení č. 16/13 a 
rozhodnutí č. 501/13/VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení 
stavby vodního díla v rámci stavby “Hasičská zbrojnice Ostrava-
Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 01736/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o udělení plné moci k zastupování objednatele ve všech správních řízeních na prodloužení 

stavebního povolení č. 16/13 a  rozhodnutí č. 501/13/VH o povolení k nakládání s vodami a o 

povolení stavby vodního díla  v rámci stavby “Hasičská zbrojnice Ostrava-Michálkovice” 
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RM_M 3 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z 
evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 01737/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru v 

celkové pořizovací ceně 345 600,00 Kč dle předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice č.1, 2 a 

3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu MMO v 

lednu 2007 ve složení: 

předseda: Ing. Dalibor Kanclíř, odbor investiční 

členové:    Ing. Bohuslav Gembík, odbor investiční  

                 Ing. Helena Pirníková, odbor financí a rozpočtu  

                 Ing. Ivana Svobodová, odbor financí a rozpočtu  

                 Ing. Sylva Petrlíková, odbor investiční 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Kanalizace Bártovice - 1. část“ 
  
Usnesení číslo: 01738/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 9.1.2014 na 

realizaci stavby Kanalizace Bartovice - 1. část  se zhotovitelem Sdružení AWT Rekultivace - 

Purum: 

AWT Rekultivace a.s. (vedoucí člen sdružení)  

Havířov, Dělnická 884/1, PSČ 735 64, IČ: 47676175 

Purum s.r.o. (člen sdružení) 

 Praha 1. Národní 961/25, PSČ 110 00, IČ: 62414402 



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 77/92  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

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

 Vyřizuje: Ing. Dalibor Kanclíř, T: 09.09.2015 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s 
realizací stavby ORG 6022 Trafostanice Domov penzion pro seniory 
Sluníčko v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01739/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby ORG 6022 

Trafostanice Domov penzion pro seniory Sluníčko mezi oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 a vlastníkem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám,8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, jejíž předmětem je 

podzemní kabelová přípojka 2xVN 22 kV na části pozemku pozemkové parc.č. 460/3 v 

k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava a rozvaděč RVN 22 kV umístěný v kioskové trafostanici 22/0,4 

kV - OS_0122 umístěné na části pozemku pozemkové parc.č. 460/3 v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec 

Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1856/2014/OI/LPO ze 
dne 06.08.2014 na akci “Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) oblast 
Studentská “, ORG.4280, v městském obvodě Ostrava-Poruba 
  
Usnesení číslo: 01740/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.1856/2014/OI/LPO ze dne 06.08.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, Ostrava, IČO 00845451 a společností 

ELSPOL spol.s r.o., Mírová 563, Řepiště, IČO 42767857 na realizaci 

stavby ” Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Studentská” v Ostravě - Porubě, ORG.4280   
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dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků 
(TDS+BOZP)”. poř. č. 98/2015 
  
Usnesení číslo: 01741/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “BOZP”), včetně zpracování Plánu BOZP a 

jeho aktualizace v rámci realizace stavby “Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U 

Hrůbků” v k.ú. Svinov a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého  návrhu s uchazečem: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Přívoz 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 388.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v ul. Syllabova, část jih v Ostravě 
Zábřehu”, poř. č. 92/2015 
  
Usnesení číslo: 01742/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace v ul. Syllabova, část jih v Ostravě Zábřehu” v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu se společností: 

VEGI, s.r.o. 

se sídlem: U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25345583 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.695.926,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory IRIS, přístavba - interiér”, poř. č. 
064/2015 
  
Usnesení číslo: 01743/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01206/RM1418/20 
  
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 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu na dodávku interiéru v rámci stavby “Domov pro seniory IRIS - 

přístavba” v Ostravě - Mariánských Horách, s uchazečem, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 1: 

PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

se sídlem: Humpolec, Hradská 280, PSČ 39601 

IČO: 48202118 

za cenu nejvýše přípustnou 3.598.564,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky “Komunikace Severní spoj - průzkumy”, poř.č. 
103/2015 
  
Usnesení číslo: 01744/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují kapitálové výdaje ORJ 230 

ORG 8064, § 6409, pol. 6909, ÚZ 00 o 1 160 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 230 
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ORG 3171, § 2212, pol. 6121, ÚZ 00 o 1 160 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení inženýrsko - 

geologického, pedologického, atmochemického a korozního průzkumu pro 

stavbu ”Komunikace - Severní spoj” dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

G-Consult, spol. s r.o. 

se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64616886 

za cenu nejvýše přípustnou 955.710,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Komunikace - Severní spoj (DÚR+IČ)”, poř. č. 
048/2015 
  
Usnesení číslo: 01745/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01264/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podpisů, na vypracování projektové dokumentace 

pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí v rámci stavby “Komunikace - Severní spoj”, v Ostravě, v rozsahu dle 

předloženého návrhu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 
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členové: 

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

nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční 

4. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 

náhradníci: 

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

nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:   

členové:   

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. Dalibor Kanclíř - odbor investiční   

5. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

nákupu 

  

náhradníci:   

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora  

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 

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

nákupu 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 
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5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruž. 

nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Čerpací stanice Dubí - připojení VN”, poř. č. 80/2015 
  
Usnesení číslo: 01746/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby “OVaK 

Prameniště Dubí - přeložka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 kV” v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 

ELSPOL spol. s r.o. 

se sídlem: Mírová 563, 739 32 Řepiště 

IČO: 42767857 

za cenu nejvýše přípustnou 3.996.138,38 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. Staňkova”, poř.č. 086/2015 
  
Usnesení číslo: 01747/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Propojení 

kanalizace ul. Staňkova, Ostrava - Výškovice“, v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem: 
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VODOSTAV OSTRAVA spol. s.r.o. 

Sídlo: Gorkého 28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 46577319 

za cenu nejvýše přípustnou 1.289.772,18 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. 
Repinova a Maroldova”, poř. č. 070/2015 
  
Usnesení číslo: 01748/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01429/RM1418/23 
  
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 na realizaci 

stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Repinova a Maroldova“ v k.ú. Moravská 

Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu s uchazečem, který 

předložil svou nabídku pod poř č. 1: 

POHL cz, a.s. 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

IČO: 256 06 468 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 

za cenu nejvýše přípustnou 4.202.593,26 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejné zakázka “Rekonstrukce vodovodu Šenovská”, poř. č. 70/2015 
  
Usnesení číslo: 01749/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 01318/RM1418/22 
k usnesení č. 00944/RM1418/16 
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Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Rekonstrukce vodovodu Šenovská” z 

důvodů uvedených v předloženém návrhu uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

  

2) rozhodla 

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

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

předloženého návrhu na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská“ s uchazečem, 

který předložil svou nabídku pod poř.č. 1: 

POHL cz, a.s. 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava 

se sídlem: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 

IČO: 25606468 

za cenu nejvýše přípustnou 7.377.479,68 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Zabezpečení spisovny Muglinovská”, poř. č. 94/2015 
  
Usnesení číslo: 01750/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci 

elektronické požární signalizace (dále jen “EPS”) a elektronického zabezpečení stavby (dále 

jen “EZS”) v objektu Archivu města Ostravy v Ostravě-Přívoze, Muglinovská ul. 10  v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

TEMAR spol. s r.o. 

se sídlem: Vítkovická č.p. 1708/17, 702 00 Ostrava 
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IČO: 60318929 

za cenu nejvýše přípustnou 876.693,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “ÚČOV - dopravník jemných česlí”, poř. č. 93/2015 
  
Usnesení číslo: 01751/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby ”ÚČOV - dopravník jemných česlí” v Ostravě-Přívoze v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého návrhu s uchazečem 

Wambex, spol. s r.o. 

se sídlem: Plynárenská 823, 753 01 Hranice 

IČO: 19011946 

za cenu nejvýše přípustnou 2.327.930,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Autobusový terminál Dubina - sanace”, poř. č. 
111/2015 
  
Usnesení číslo: 01752/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení sanace 

podloží pod komunikacemi a úpravu svahů výkopové jámy pro vsakovací objekt a odlučovač 

lehkých kapalin u stavby “Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem 

COLAS CZ, a.s. 

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 
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za cenu nejvýše přípustnou 2.789.009,03 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
příkazních smluv na výkon inženýrské činnosti pro realizaci staveb 
“Rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) oblast Srbská, Jičínská”, v 
Ostravě-Jih, “Doplnění VO nasvětlení přechodů 17. listopadu” a 
“Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly” obě v MěObv Ostrava-Poruba 
  
Usnesení číslo: 01753/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti pro stavbu “Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská”,  ORG.4300, za cenu nejvýše 

přípustnou 251.300,-Kč (bez DPH) s příkazníkem  PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-Muglinov, 

Olešní 313/14, IČO: 27767931  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti u stavby “Doplnění VO nasvětlení přechodů 17. listopadu”,ORG.4302, za cenu 

nejvýše přípustnou 108.200,-Kč (bez DPH) s příkazníkem: PTD Muchová, s.r.o., Ostrava-

Muglinov, Olešní 313/14, IČO: 27767931 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské 

činnosti pro stavbu “Rekonstrukce VO oblast Plk .R. Prchaly”,ORG.4303, za cenu nejvýše 

přípustnou  140.100,-Kč (bez DPH) s příkazníkem ČECH-ENGINEERING, a.s., Ostrava-

Přívoz, Nádražní 545/166, IČO:25394983 dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Předchozí souhlas rady města k prodeji, pronájmu a ke zřízení věcného 
břemene k nemovitostem v majetku města, svěřených městským 
obvodům a nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01754/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) vydává 

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

(3), písm. a), bod 2, ke zřízení věcného břemene dle čl. 7, odst. 17, písm. f), bod 1, 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 2 obecně závazné 

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

pod číslem 081 – Městský obvod Plesná, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Potvrzení o poskytnutí příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu 
Regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 
  
Usnesení číslo: 01755/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s textem odpovědi pro Ministerstvo kultury ČR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení urbanisticko-architektonické studie “NÁMĚSTÍ 
REPUBLIKY - OSTRAVA” 
  
Usnesení číslo: 01756/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-

architektonické studie “NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - OSTRAVA” 
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se zhotovitelem: Ing. arch. Václav Filandr, Opavská 6032/10, 708 00  Ostrava - Poruba 

IČO: 11192747 

za cenu nejvýše přípustnou 240.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných 

právních předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení architektonické studie “DOMOV SENIORŮ V OSTRAVĚ” 
  
Usnesení číslo: 01757/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické 

studie “DOMOV SENIORŮ V OSTRAVĚ” 

se zhotovitelem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00  Ostrava - 

Poruba, IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 79.000,- Kč bez DPH + příslušná sazba DPH dle platných právních 

předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01758/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační změny v rámci Magistrátu města Ostravy v podobě a s účinností dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ev.č. 
2649/2013/HS/LPO ze dne 31.10.2013 
  
Usnesení číslo: 01759/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ev.č. 2649/2013/HS/LPO ze dne 

31.10.2013 mezi odběratelem : 

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

a 

poskytovatelem: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 

25911368 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu        

  

 
RM_M 23 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01760/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostravy, a to: 

a) 33 ks dřevin rostoucích na pozemcích parc.č. 680/4, 728/16 a 728/15 a 232 m2 zapojených  

porostů dřevin rostoucích na pozemcích parc.č. 680/4, 728/15 a 728/16 - vše  v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava (specifikovaných v aktualizovaném dendrologickém průzkumu 

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

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

stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4“, pro investora stavby: 
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Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 

Ostrava – Přívoz, 

b) 1 ks borovice vejmutovka o obvodu kmene 138 cm rostoucí na pozemku parc. č. 1649/1 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, 

1 ks  topolu kanadského o obvodu kmene 188 cm rostoucího na pozemku  1503/28 - ostatní 

plocha, jiná plocha, 

oba v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava - dle přílohy č.1 předloženého materiálu
 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1a) a 

vyhotovení žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným 

správním orgánem dle bodu 1b) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
  vedoucího odboru hospodářské správy 

  k podpisu  sdělení, resp. žádosti dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 47 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku v katastrálním území 
Radvanice, obec Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01761/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník  sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky  

parc.č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 792/21- ostatní plocha, ostatní 

komunikace, oba  v k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Domovní 

vodovodní přípojka” na pozemku parc. č. 792/1 – zahrada,  k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pro 

investora stavby: XXXXXXX XXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1)   tohoto usnesení  a s tím spojené  veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.07.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Správa Městského stadionu”, poř. č. 104/2015 
  
Usnesení číslo: 01762/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon správcovské činnosti 

pro objekty Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích dle přílohy č. 1 předloženého návrhu 

se společností: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  

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

IČ: 25911368 

za cenu nejvýše přípustnou 29.193,- Kč bez DPH/kalendářní měsíc 

  

 
RM_ORG 1 
Schválení termínu 7. mimořádné schůze rady města dne 10.07. 2015 od 
09:00 hodin 
  
Usnesení číslo: 01763/RM1418/27 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín 7. mimořádné schůze rady města dne 10.07.2015 od 09:00 hodin 

  

 
  
 
 


