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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.09.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02165/RM1418/32 RM_M 0 Schválení programu 32. schůze rady města dne 

22.09.2015 

28 

02166/RM1418/32 RM_M 8 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

02167/RM1418/32 RM_M 20 Zpráva o činnosti Městské policie za měsíc srpen 

2015 

25 

02168/RM1418/32 RM_M 3 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Energetické úspory objektu hasičské 

zbrojnice ul. U Statku 422/8,v Ostravě - 

Bartovicích” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

02169/RM1418/32 RM_M 46 Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 

projektu “Energetické úspory objektu klubu 

důchodců ul. Těšínská 46 a 1341,v Ostravě - 

Radvanicích” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

50 

02170/RM1418/32 RM_M 47 Zahájení přípravy a podání žádosti o investiční 

dotaci na projekt “Rekonstrukce hřiště, ul. 

Halasova, Ostrava-Vítkovice” v rámci Národního 

programu Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy 

50 

02171/RM1418/32 RM_M 15 Rozhodnutí o vedení účetnictví Firemní školky 

města Ostravy, p.o. ve zjednodušeném rozsahu 

42 

02172/RM1418/32 RM_M 6 Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti 

s konáním benefiční akce OPEL HANDY 

CYKLO MARATON 2015 

01 

02173/RM1418/32 RM_M 7 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 

času Korunka, p.o., do Švýcarska (Lugano) ve 

dnech 30.10.-02.11.2015 

01 

02174/RM1418/32 RM_M 16 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, do SRN 

(Mnichov) ve dnech 04.-07.10.2015, Ing. Kamila 

Bednáře, náměstka primátora, Ing. Davida 

Pflegera a pana Václava Štolby, členů rady města, 

do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-07.10.2015 

01 

02175/RM1418/32 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí 

podlicence k užití loga města Ostravy se 

společností EKOVA ELECTRIC a.s. 

01 

02176/RM1418/32 RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

grafické zpracování a tisk map a cyklomap 

Ostravy s názvem “Mapy 2015” 

01 

02177/RM1418/32 RM_M 48 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 18.06.2015 do 

28 
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17.09.2015 

02178/RM1418/32 RM_M 50 Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 1.10.2015 

28 

02179/RM1418/32 RM_M 18 Úprava závazného ukazatele 07 

02180/RM1418/32 RM_M 19 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02181/RM1418/32 RM_M 49 Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 07 

02182/RM1418/32 RM_MZP 1 Informace o způsobu vyřízení námitek k veřejným 

zakázkám “Komunikace - Severní spoj 

(DÚR+IČ)”, poř.č. 48/2015 a “Dopravní propojení 

Dolní oblasti Vítkovic s centrem (DÚR+IČ)”, 

poř.č. 138/2015 

35 

02183/RM1418/32 RM_M 53 Souhlas se zastupováním ve věci č. j. V-

17147/2015-807 

28 

02184/RM1418/32 RM_M 54 Informace k protokolu o výsledku kontroly 38 

02185/RM1418/32 RM_M 9 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Knihovně města 

Ostravy, příspěvkové organizaci 

42 

02186/RM1418/32 RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Nová 

Bělá) 

08 

02187/RM1418/32 RM_M 21 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 

3036/108 a Horní č. 3031/98, Ostrava-Bělský Les 

08 

02188/RM1418/32 RM_M 22 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebností s ČR - DIAMO, státní podnik, 

GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a 

báňská a.s. 

08 

02189/RM1418/32 RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Muglinov, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava 

08 

02190/RM1418/32 RM_M 24 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 

Mariánské Hory, vše obec Ostrava (lokalita ul. 

Vojanova, ul. 28. října, ul. Plynární, vozovna 

Křivá) 

08 

02191/RM1418/32 RM_M 25 Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

02192/RM1418/32 RM_M 26 Návrh neprodat nebo prodat pozemek parc.č. 754 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

02193/RM1418/32 RM_M 27 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky a 

návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. 

Moravská Ostrava) a návrh na záměr města 

pronajmout nebytový prostor v k.ú. Moravská 

Ostrava 

08 

02194/RM1418/32 RM_M 28 Návrh nevymáhat relativní neplatnost kupní 

smlouvy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita ul. Vítězná) 

08 

02195/RM1418/32 RM_M 29 Návrh na darování notebooku HP630 AIE63EA, 

společnosti Bílý nosorožec, o.p.s. 

08 
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02196/RM1418/32 RM_M 30 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..../2015 jíž se 

zrušují OZV č. 3/2000 a OZV č. 4/2007 na 

stanovení kritérií pro určení pořadí žádostí o 

bytové náhrady ve městě Ostravě 

08 

02197/RM1418/32 RM_M 37 Návrh prodat pozemky parc.č. 101/43 a parc.č. 

101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 101/43 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

02198/RM1418/32 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN, uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02199/RM1418/32 RM_M 42 Návrh na uzavření nájemní smlouvy se 

společností PLAKOR CZECH s. r. o. a návrh na 

uzavření smlouvy o výpůjčce s 

Moravskoslezským krajem 

08 

02200/RM1418/32 RM_M 43 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k 

pozemkům v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

02201/RM1418/32 RM_M 44 Návrh na nepřijetí - přijetí daru venkovního 

osvětlení v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. a 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

08 

02202/RM1418/32 RM_M 45 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcných břemen-služebností 

inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví SMO 

pro oprávněného Moravskoslezský kraj 

08 

02203/RM1418/32 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

41 

02204/RM1418/32 RM_M 2 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, na realizaci investiční akce 

Rekonstrukce IT infrastruktury 

40 

02205/RM1418/32 RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Sluníčko, příspěvková organizace, Syllabova 19, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70621875 

41 

02206/RM1418/32 RM_M 11 Poskytnutí Stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2015/2016 a Zásady na 

poskytnutí stipendia města Ostrava v 

akademickém roce 2016/2017 

60 

02207/RM1418/32 RM_M 39 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 90 
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projektu “Ekotermo IV” v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 

02208/RM1418/32 RM_M 40 Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k 

projektu “Revitalizace knihovny na ulici 

Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” v rámci 

Operačního programu Životní prostředí 

90 

02209/RM1418/32 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

80 

02210/RM1418/32 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky “Trvalá rezervace kotců”, 

poř. č. 116/2015 

80 

02211/RM1418/32 RM_M 12 Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování 

služeb a smlouvě mandátní č. 2196/2013/IT/LPO 

83 

02212/RM1418/32 RM_M 36 Ukončení členství města Ostravy v mezinárodním 

sdružení Eurocities 

83 

02213/RM1418/32 RM_VZ 10 Návrh na uzavření Smlouvy na rozvoj 

programového vybavení se společností 

DATASYS s.r.o. 

83 

02214/RM1418/32 RM_VZ 13 Zadání veřejné zakázky “Metropolitní síť”, poř. č. 

166/2015 

83 

02215/RM1418/32 RM_M 10 Návrh na zrušení usnesení RM č. 

01271/RM1418/21 ze dne 12.5.2015 a návrh na 

uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbou “Nová Karolina - 

prodloužená ulice Porážková” 

05 

02216/RM1418/32 RM_M 34 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

02217/RM1418/32 RM_M 41 Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo 

č.0096/2015/OI/ZFUN ke stavbě “Revitalizace ZŠ 

Ostrava-Hošťálkovice” 

05 

02218/RM1418/32 RM_VZ 3 Návrh na vystavení objednávky na zpracování 

podkladů pro zadání veřejné zakázky “Parkovací 

objekty DK Poklad - PD+IČ+AD” 

05 

02219/RM1418/32 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

vypracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti v rámci stavby “SVČ 

Ostrčilova - odstínění tělocvičny” 

05 

02220/RM1418/32 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Náhradní výsadba - Žabník”, 

poř. č. 120/2015 

05 

02221/RM1418/32 RM_VZ 11 Vystavení objednávky na provedení podrobného 

geologického průzkumu pro připravovanou stavbu 

“Domov pro seniory Hulváky” 

05 

02222/RM1418/32 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. 

Kotíkova”, poř.č. 144/2015 

05 

02223/RM1418/32 RM_M 32 Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 09 
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poskytnutí investiční účelové dotace společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s na realizaci projektů 

z Programu “Švýcarsko-české spolupráce” 

02224/RM1418/32 RM_MZP 2 Výběrové řízení na vedoucího odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy 

36 

02225/RM1418/32 RM_M 13 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

02226/RM1418/32 RM_M 52 Informace o postupu plnění usnesení z 8. zasedání 

zastupitelstva města, konaného dne 9.9.2015 

36 

02227/RM1418/32 RM_M 33 Uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod z pozemků nebo staveb, které jsou 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

84 

02228/RM1418/32 RM_M 51 Návrh na souhlas se změnou užívání stavby a 

souhlas s umístěním a realizací přístavby stavby 

“Restaurace - objekt č. p. 208” na pozemcích v 

k.ú. Michálkovice - jako vlastníka sousední 

nemovitosti 

84 

02229/RM1418/32 RM_VZ 1 Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních 

kategoriích “Kancelářský materiál” 

84 

02230/RM1418/32 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Vánoční výzdoba”, poř. č. 

41/2015 

84 

02231/RM1418/32 RM_VZ 6 Mulčování trávního a ruderálního porostu na 

pozemcích v podnikatelské zóně Mošnov 

84 

02232/RM1418/32 RM_VZ 9 Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního 

plynu pro rok 2016 - výběr nejvhodnější nabídky 

pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 

84 

02233/RM1418/32 RM_M 35 Uzavření dodatku ke smlouvě o umístění 

technického zařízení pro sběr a další zpracovávání 

dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 

s nosičem dat s biometrickými údaji 

21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 31 Návrhy komise životního prostředí rady města k 

činnosti společnosti Ostravské městské lesy a 

zeleň, s. r. o. a udržitelnosti projektů výsadeb 

zeleně financovaných z externích zdrojů 

80 
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RM_M 0 
Schválení programu 32. schůze rady města dne 22.09.2015 
  
Usnesení číslo: 02165/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 32. schůze rady města dne 22.09.2015 

  

 
RM_M 8 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02166/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60 

Moravská Ostrava na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu  1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.10.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 20 
Zpráva o činnosti Městské policie za měsíc srpen 2015 
  
Usnesení číslo: 02167/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 
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RM_M 3 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické 
úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8,v Ostravě - 
Bartovicích” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 02168/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00785/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 15236233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního 

prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na 

financování projektu “Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v 

Ostravě - Bartovicích” z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné 

využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 

tepla dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od 

poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na projekt “Energetické úspory objektu hasičské 

zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě -Bartovicích” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na 

jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových 

věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 

jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části 

A, písm. c)  Přílohy č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního 

prostředí dne 30. 7. 2015 pod č. j. 115D222006701/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého 

materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu       

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových břemen, u kterých výkon práv z 

nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po 

dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c)  Přílohy č.1 k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 30. 7. 2015 pod č. j. 

115D222006701/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, písm. e) 

smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 14.10.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 46 
Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Energetické 
úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341,v Ostravě - 
Radvanicích” v rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 02169/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00785/RM1418/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 15251913 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí ČR, se 

sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, na financování projektu 

“Energetické úspory objektu klubu důchodců ul. Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích” 

z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, 

oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí dle podmínek od 

poskytovatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 

1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na projekt “Energetické úspory objektu důchodců ul. 

Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za 

podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou 

osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (výjma takových věcných 

břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu 

po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. 

c)  Přílohy č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí 

dne 26. 8. 2015 pod č. j. 115D222006490/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a 

dle čl. III., bodu 5, písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, 

zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon 

práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 
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nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle části A, písm. c)  Přílohy č.1 k 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem životního prostředí dne 26. 8. 2015 

pod č. j. 115D222006490/2 uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu a dle čl. III., bodu 5, 

písm. e) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

 

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice                                                                                    

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 01.12.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA                                                                            

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 14.10.2015 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 47 
Zahájení přípravy a podání žádosti o investiční dotaci na projekt 
“Rekonstrukce hřiště, ul. Halasova, Ostrava-Vítkovice” v rámci 
Národního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
  
Usnesení číslo: 02170/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o investiční dotaci pro projekt “Rekonstrukce hřiště, 

ul. Halasova, Ostrava-Vítkovice” v rámci Národního programu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a 

předložení žádosti o investiční dotaci a všech jejich příloh v souladu s podmínkami dotačního 

řízení pro rok 2016 programu Podpora materiálně technické základny sportu v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o investiční dotaci 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 11/61  

uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 30.11.2015 

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
3) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění spolufinancování  a předfinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Petr Dlabal, T: 31.12.2015 

 starosta Městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 15 
Rozhodnutí o vedení účetnictví Firemní školky města Ostravy, p.o. ve 
zjednodušeném rozsahu 
  
Usnesení číslo: 02171/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
s účinností od 1.7.2015 o vedení účetnictví Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace ve zjednodušeném rozsahu, a to v souladu s § 9 odts. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
RM_M 6 
Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s konáním benefiční 
akce OPEL HANDY CYKLO MARATON 2015 
  
Usnesení číslo: 02172/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 02684/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí  peněžitého  daru  v souvislosti  s konáním benefiční akce OPEL 

HANDY CYKLO MARATON 2015 ve výši 21 300,- Kč  panu  Radku Naňákovi, a o uzavření 
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darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné  výdaje 

na   § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 22 tis.Kč 

 

- zvýší  dary obyvatelstvu 

na   § 4399, pol. 5492, ORJ 221 o 22 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodů  1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a  ke schválení  zastupitelstvu 

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 7 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Lugano) 
ve dnech 30.10.-02.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02173/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času Korunka, p.o., 

do Švýcarska (Lugano) ve dnech 30.10.-02.11.2015 za účelem účasti na zasedání Národního 

parlamentu mládeže 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Střediska volného času Korunka, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 24.11.2015 

 ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o. 
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RM_M 16 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 04.-07.10.2015, Ing. Kamila 
Bednáře, náměstka primátora, Ing. Davida Pflegera a pana Václava 
Štolby, členů rady města, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-07.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02174/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 

04.-07.10.2015, Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora, Ing. Davida Pflegera a pana 

Václava Štolby, členů rady města, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-07.10.2015 za účelem 

reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO 

REAL 2015 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi  

členům rady města Ing. Davidu Pflegerovi a panu Václavu Štolbovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 27.10.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podlicence k užití loga města 
Ostravy se společností EKOVA ELECTRIC a.s. 
  
Usnesení číslo: 02175/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytnutí  podlicence se společností EKOVA ELECTRIC a. s. se 
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sídlem Martinovská 3244/42, 723 00  Ostrava-Martinov, IČO 28642457, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na grafické zpracování a tisk 
map a cyklomap Ostravy s názvem “Mapy 2015” 
  
Usnesení číslo: 02176/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 01582/RM1418/26 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na grafické zpracování a tisk map a cyklomap 

Ostravy s názvem “Mapy 2015” společnosti DPA s.r.o., se sídlem Říčanská 3, 250 84  Sibřina, 

IČO: 25436813 na základě výsledku elektronické aukce č. 4767/2015 ze dne 21.8.2015 za  

148 000 Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 18.06.2015 do 17.09.2015 
  
Usnesení číslo: 02177/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

18.06.2015 do 17.09.2015 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 13.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 13.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
3) projednala 

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

17.06.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 1.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02178/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 9. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek  

1. října 2015 od 16:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02179/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02654/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 320 tis.Kč 

                                      ÚZ 201 o 3 680 tis.Kč 
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- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 320 tis.Kč 

na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 3 680 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 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 

Dětské centrum Domeček o 320 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 3 680 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02180/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace ve výši 

a) 320 tis.Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na zřízení třídy pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace 

b) 2 669 tis.Kč městskému obvodu Třebovice na opravu místní komunikace ul. V Mešníku v 

úseku mezi ulicemi Na Valech a Jindřicha Mošny 
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c) 4 500 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na spolufinancování projektu “Komunitní 

dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava” 

d) 2 500 tis.Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na I. etapu stavby “Udržovací práce 

na chodnících ul. Těšínská, Ostrava-Radvanice” 

e) 1 815 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na odstranění havarijního stavu hlavní 

kanalizace Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3299, pol. 2229, ORJ 140 o 320 tis.Kč (C.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 217 tis.Kč (A.3.) 

- zvyšují ostatní investiční trnasfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 5039000000 o 5 288 tis.Kč (B.1.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3064000000 o 12 482 tis.Kč (A.4.) 

- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 217 tis.Kč (A.3.) 

(C.1.) .na ORJ 136, § 3412, ÚZ 3412, pol. 5137 o 98 tis.Kč 

                                                             pol. 5139 o 41 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 2212, pol. 5171 o 30 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 5171 o 56 tis.Kč  

na § 2229, pol. 5166, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5179 o 59 tis.Kč 

          na ORJ 300, § 3639, pol. 5139 o 8 tis.Kč 

                                            pol. 5164 o 3 tis.Kč 

                                            pol. 5169 o 4 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 5 tis.Kč 

                                § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, org. 55000000 o 235 tis.Kč 

                                                                              org. 56000000 o 373 tis.Kč 
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                                                                              org. 57000000 o 283 tis.Kč 

                                § 2141, pol. 5169 o 50 tis.Kč 

                                             pol. 5164 o 200 tis.Kč 

                                             pol. 5139 o 827 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5024, ORJ 135 o 140 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

(B.2.) na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, ÚZ 8224, org. 5040 o 207 tis.Kč 

                                                                             org. 5041 o 194 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137 o 3 300 tis.Kč (C.4.) 

na § 2221, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 38588505, org. 3064000000 o 12 482 tis.Kč (A.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 3314, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8191000000 o 500 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3162 o 3 500 tis.Kč 

                                                             org. 3162, ÚZ 8113 o 662 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 100, § 2229, pol. 6119, org. 69000000, ÚZ 38588505 o 510 tis.Kč 

                                                                                      ÚZ 38100000 o 90 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 300, § 2221, pol. 6122, org. 3098, ÚZ 38588505 o 72 tis.Kč 

                                                                              ÚZ 38100000 o 13 tis.Kč  

                               § 2141, pol. 6129 o 537 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 217 tis.Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 502 o 272 tis.Kč (C.2.) 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 48 tis.Kč (C.2.) 

                                   ÚZ 92, org. 523 o 2 669 tis.Kč (C.3.) 

(C.9.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 617 o 1 702 tis.Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 617 o 798 tis.Kč 

                                                             ÚZ 8113, org. 503 o 1 815 tis.Kč  

                                   ÚZ 5901, org. 603 o 4 500 tis.Kč (E.1.) 

z v y š u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 5 288 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 136, § 3412, ÚZ 3412, pol. 5152 o 85 tis.Kč 

                                                            pol. 5171 o 54 tis.Kč 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 86 tis.Kč (C.5.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 50 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 300, § 3699, pol. 5166 o 59 tis.Kč 

                                                            o 20 tis.Kč 
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                                            pol. 5169 o 85 tis.Kč 

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3637 o 891 tis.Kč 

                               § 2143, pol. 5169 o 50 tis.Kč    

                               § 2141, pol. 5169 o 1 514 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 50 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5424, ORJ 135 o 140 tis.Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 95 o 2 669 tis.Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 3 300 tis.Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, ÚZ 95, org. 8064 o 500 tis.Kč 

                               § 2271, pol. 6121, org. 3144 o 3 500 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 5010 o 662 tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3107 o 902 tis.Kč 

                                                             org. 3111 o 800 tis.Kč 

                                                             org. 3111, ÚZ 95 o 183 tis.Kč 

                                                             org. 3155, ÚZ 95 o 615 tis.Kč 

                                § 2212, pol. 6121, ÚZ 8113, org. 3150 o 1 815 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 217 tis.Kč (A.3.) 

- investiční transfery 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 600 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 401 tis.Kč (B.2.) 

- účelová rezerva na programové cíle 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 5901 o 4 500 tis.Kč (E.1.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 977 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 977 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2., C.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 283 tis.Kč 
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- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 283 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 272 tis.Kč 

                                   ÚZ 3500, org. 602 o 48 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3111, pol. 51xx, ÚZ 93 o 272 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3111, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 48 tis.Kč 

Městský obvod Třebovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 523 o 2 669 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu místní komunikace V Mešníku 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 2 669 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1., C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 5901, org. 603 o 4 500 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6607 - Komunitní dům seniorů Heřmanická 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 5901 o 4 500 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8113, org. 503 o 1 815 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu kanalizace Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 8113 o 1 815 tis.Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 1 702 tis.Kč 

                                   ÚZ 95, org. 617 o 798 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava-

Radvanice” 

na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 702 tis.Kč 

                                  ÚZ 95 o 798 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 49 
Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02181/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 02824/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit zastupitelstvu města k projednání Zprávu o hospodaření SMO za I. pololetí r. 2015 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Informace o způsobu vyřízení námitek k veřejným zakázkám 
“Komunikace - Severní spoj (DÚR+IČ)”, poř.č. 48/2015 a “Dopravní 
propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem (DÚR+IČ)”, poř.č. 138/2015 
  
Usnesení číslo: 02182/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o způsobu vyřízení námitek vůči zadávacím podmínkám k veřejným zakázkám 

“Komunikace - Severní spoj (DÚR+IČ)” a “Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s 

centrem (DÚR+IČ)” 
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RM_M 53 
Souhlas se zastupováním ve věci č. j. V-17147/2015-807 
  
Usnesení číslo: 02183/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
aby statutární město Ostrava zastupovalo pana Güntera Steuera na základě plné moci ze dne 

16.9.2015 ve věci č. j. V-17147/2015-807 vedené u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 

  

 
RM_M 54 
Informace k protokolu o výsledku kontroly 
  
Usnesení číslo: 02184/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1014 03253/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nepodání odvolání vůči protokolu o výsledku kontroly dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 02185/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) že zdroje investičního fondu Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, jsou větší než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28, odst. 6, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Knihovně 

města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 

00097586, ve výši 1.440 tis. Kč 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Knihovně 

města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00097586, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se 

sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, ve výši 1.440 tis. Kč na krytí 

nákladů na provoz 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na § 3314, pol. 2122, org. 4214            o 1.440 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na § 3314, pol. 5331, org. 4214   o 1.440 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu 

z investičního fondu Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 

289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, o 1.440 tis. Kč 
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7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k.ú. Nová Bělá) 
  
Usnesení číslo: 02186/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce s 

Moravskoslezským krajem 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 3036/108 a Horní č. 
3031/98, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02187/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 8, ul. Horní č. 3036/108, Ostrava-

Bělský Les 

mezi nájemcem XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX, bydliště X XXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXXX,  a podnájemcem XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, na dobu neurčitou od 

01.10.2015, 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č.24, ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-

Bělský Les 

mezi nájemcem XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XX XXXXXXXX Ostrava-Bělský Les,  a podnájemcem XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXX, na 

dobu neurčitou od 01.10.2015, 

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s 
ČR - DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a 
báňská a.s. 
  
Usnesení číslo: 02188/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 109 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 
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a 

 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “Štola u pěšiny na Zámostí” 

včetně ohrazení na pozemku parc. č. 109 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle 

části geometrického plánu č. 3711-54/2014 ze dne 21.6.2014 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “Štola u pěšiny na Zámostí” 

přes část pozemku parc. č. 109 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části “A” 

geometrického plánu č. 3711-54/2014 ze dne 21.6.2014, 

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 1.460,- Kč včetně DPH v zákonné výši   

  

2) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, hospodaření se svěřeným majetkem obce Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 

Muglinov, 712 00 Ostrava: 

p.p.č. 126/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 
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a 

 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “HD 30” včetně ohrazení na 

pozemku p.p.č. 126/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu dle části geometrického plánu 

č. 2464-83/2014 ze dne 27.8.2014 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “DH 30” přes část 

pozemku p.p.č. 126/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu dle části “A” geometrického 

plánu č. 2464-83/2014 ze dne 27.8.2014, 

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 3.540,- Kč včetně DPH v zákonné výši   

  

3) rozhodla 

  
na straně  vlastníka níže uvedeného pozemku zřídit služebnosti a uzavřít smlouvu o 

zřízení služebností - dle přílohy č. 6 předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

I. oprávněným 

ČR - DIAMO, státní podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 

a 

II. oprávněným 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 

IČO 256 71 464 

a 

Energie - stavební a báňská a.s. 

se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04 

IČO 451 46 802 
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a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

za účelem: 

- umístění a provozování bezpečnostního prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č 116” 

včetně ohrazení na pozemku parc. č. 244/16 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu 

dle části geometrického plánu č. 4751-117/2014 ze dne 1.11.2014 označené písmenem “B”, 

- služebnost stezky k bezpečnostnímu prvku Odplyňovací vrt “VM-OV č. 116” přes část 

pozemku parc. č. 244/16 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle části “A” 

geometrického plánu č. 4751-117/2014 ze dne 1.11.2014, 

pro  I. oprávněného na dobu časově neomezenou, pro  II. oprávněného na dobu určitou do 

31.12.2019, počínaje dnem, kdy nastanou právní účinky vkladu práva ze Smlouvy o 

zřízení služebností do katastru nemovitostí, za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 9.563,- Kč včetně DPH v zákonné výši  

  

 
RM_M 23 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, k.ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02189/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02836/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, nesvěřenou MOb Petřkovice, a to: 

- část pozemku parc.č. 1942/5 o výměře 413 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, 

svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 
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- pozemek p.p.č. 200/57 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 
Mariánské Hory, vše obec Ostrava (lokalita ul. Vojanova, ul. 28. října, ul. 
Plynární, vozovna Křivá) 
  
Usnesení číslo: 02190/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02847/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit nemovité věci, a to: 

-  pozemek parc. č. 200,  jehož součástí je stavba bez čp/če 

- stavbu bez čp/če na pozemku parc. č. 3584/5 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

od Dopravního podniku Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci, a to: 

- pozemek parc. č. 200,  jehož součástí je stavba bez čp/če 

- stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. 3584/5 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 



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 30/61  

za 

- pozemek parc. č. 1855/88  

- pozemek parc. č. 3547/2  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- pozemek p.p.č. 751/10 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

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

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02191/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02771/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemky: 

- parc.č. 708/2 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 708/3 ostatní plocha, neplodná půda 

- parc.č. 706/16 orná půda 

- parc.č. 706/17 orná půda 

- parc.č. 706/33 orná půda, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

od manželů VXXXXXXXXX MXXXXXX rok nar. XXXX a Ing. PXXXX MXXXXXXXX 

rok nar. XXXX, oba bytem XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 
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2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh neprodat nebo prodat pozemek parc.č. 754 v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02192/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02836/15 
k usnesení č. 0075/ZM1418/2 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neprodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 754 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX 

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXX za cenu navrženou žadateli 

v maximální výši 150.000,- Kč  

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky a návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce (k.ú. Moravská Ostrava) a návrh na záměr města 
pronajmout nebytový prostor v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02193/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dohody o skončení výpůjčky založené “Smlouvou o výpůjčce” 

ev. č. 1571/2014/MJ ze dne 10. 6. 2014, uzavřenou s Českou republikou, 

Úřadem vlády České republiky 

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 00006599, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 845/3, jehož součástí je budova čp. 1591 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to ve 2. NP místnost č. 10  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvou o výpůjčce s Českou republikou, 

Úřadem vlády České republiky 

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČO: 00006599, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc. č. 947/7, jehož součástí je budova čp. 1374 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to místnost ve 3. NP č. 212 o výměře 21,9 m2, za 

účelem zřízení kanceláře Eurocentra Ostrava, na dobu určitou od 25. 9. 2015 do 31. 12. 2019, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) 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 výměře 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 

a část chodby o výměře 52,5 m2 dle přílohy č. 6/2 materiálu 
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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 28 
Návrh nevymáhat relativní neplatnost kupní smlouvy, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 
  
Usnesení číslo: 02194/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02846/15 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o nabídce na využití předkupního práva ke stavbě garáže bez čp/če ve vlastnictví 

XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX umístěné na pozemku parc. č. 

1111/45 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nedovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy ze dne 27.5.2015 uzavřené mezi 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX a XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XX pro porušení zákonného předkupního práva upraveného v §3056 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 



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 34/61  

 
RM_M 29 
Návrh na darování notebooku HP630 AIE63EA, společnosti Bílý 
nosorožec, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 02195/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
darovat movitý majetek -  notebook HP 630 AIE63EA vč. příslušenství (myš, brašna), vedený 

pod inventárním číslem 136083, v pořizovací ceně 13 992,- Kč z vlastnictví  statutárního města 

Ostravy, do vlastnictví společnosti Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem Ladislava Ševčíka 420/26, 

Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 268 63 901 a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..../2015 jíž se zrušují OZV č. 3/2000 a 
OZV č. 4/2007 na stanovení kritérií pro určení pořadí žádostí o bytové 
náhrady ve městě Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02196/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vydání  obecně závazné vyhlášky č. …/2015, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška města Ostravy č. 3/2000, jíž se  stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytové 

náhrady ve městě Ostravě, a  obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 4/2007, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č.3/2000, jíž se stanoví kritéria pro určení pořadí žádostí o bytové 

náhrady ve městě Ostravě 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 37 
Návrh prodat pozemky parc.č. 101/43 a parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02197/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02844/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy,  nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 101/43 

- pozemek parc.č. 101/44 

společnosti RFN s.r.o., Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 277 77 693 

za sjednanou kupní cenu ve výši 1,450.010,- Kč, z toho: 

- kupní cena pozemku parc.č. 101/43 činí 230.490,- Kč 

- kupní cena pozemku parc.č. 101/44 činí 1,219.520,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemku parc.č. 

101/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dubina u Ostravy, s budoucím vlastníkem: 

RFN s.r.o., se sídlem Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO: 277 77 693 

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení, provádění údržby a 

oprav, rekonstrukce v pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na dobu 

časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v zákonné výši za 

podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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3) ukládá 

  
1.náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02198/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 751/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 915 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Na Šestém, RST, NNk” 

  

2) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc.č. 751/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 915 - ostatní plocha, zeleň 
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v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v částech 

pozemků parc.č. 751/4 a parc.č. 915 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, na dobu časově 

neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 1.320,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 

kV + DPH v zákonné výši v pozemku parc.č. 915 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 

- ve výši 600,- Kč za každý i započatý metr délky podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 

kV + DPH v zákonné výši v pozemku parc.č. 751/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši 

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

  

3) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

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

p.p.č. 1005/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

p.p.č. 1005/19 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

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

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 3x NN  v  pozemcích p.p.č. 

553/67, p.p.č. 1005/7, p.p.č. 1005/12, p.p.č. 1005/13,  p.p.č. 1005/19, p.p.č. 1005/23, p.p.č. 

1005/24 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 1947-

74/2015 ze dne 3.7.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 

123.481,- Kč včetně 21% DPH 
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RM_M 42 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností PLAKOR CZECH s. 
r. o. a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s Moravskoslezským 
krajem 
  
Usnesení číslo: 02199/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, a to: 

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

- 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 

se společností PLAKOR CZECH s. r. o., se sídlem Mošnov, Průmyslová 367, PSČ 742 51, 

IČO 275 66 005 

za účelem využití výše uvedených pozemků pro vybudování přípojky splaškové kanalizace DN 

200 v rámci stavby “PLAKOR FÁZE V.” 

za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok, tj. 1.962,60 Kč ročně 

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

inženýrské sítě přípojky splaškové kanalizace ve prospěch nájemce jako oprávněného (tj. do 

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

za podmínky schválení Správcem programu na podporu podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků a části pozemků, vše v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava 
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s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692 

za účelem využití předmětu výpůjčky v rámci stavby oprava “Silnice III/4787 Ostrava ulice 

Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4” 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce, nejdéle však do 31.12.2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02200/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 4494 - orná 

půda o výměře 305 m2 a pozemku parc. č. 4497/1 - orná půda vše v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava s pachtýřem 

Ing. Richardem Švidrnochem, se sídlem Záhumenní 47/58, 708 00 Ostrava–Poruba, IČO: 

71218947 

na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou a za pachtovné ve výši 3.001,- 

Kč/ha/pachtovní rok tj. celkem 691,73 Kč/pachtovní rok, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na nepřijetí - přijetí daru venkovního osvětlení v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava od společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 02201/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02840/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o nepřijetí daru venkovního osvětlení, jedná se o 35 osvětlovacích stožárů 

venkovního osvětlení včetně kabelového vedení venkovního osvětlení umístěné v pozemcích v 
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k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

 

 

- parc.č. 2613/3 - ostatní plocha, zeleň 

- parc.č. 2514/1 - ostatní plocha, zeleň 

od vlastníka 

Dům kultury města Ostravy, a.s. 

se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 471 51 595 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcných břemen-služebností inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví 
SMO pro oprávněného Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 02202/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

věcných břemen-služebností inženýrské sítě dle přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc.č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc.č 1129/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc.č. 1129/19 - ostatní plocha, manipulační plocha 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28.října 2771/117, 702 18 Ostrava 
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IČO  70890692 

za účelem zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě: 

- k částem pozemků parc.č. 1129/3, parc.č. 1129/7 a parc.č. 1129/16 v k.ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice spočívající v právu mít umístěno, provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat 

kabelové vedení zabezpečovacího zařízení a objekty a provozní soubory zabezpečovacího 

zařízení, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1872-5072/2015 ze dne 31.7.2015 a k 

částem pozemků parc.č. 1129/3 a parc.č. 1129/7 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice spočívající v 

právu mít umístěno, provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat kabelové vedení 

dálkového optického a traťového kabelu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1874-

5072/2015 ze dne 28.7.2015, 

- k části pozemku parc.č. 1129/19 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice spočívající v právu mít 

umístěno, provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat rozvaděč el. ohřevu výměn včetně 

napájecích kabelů, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1873-5072/2015 ze dne 30.7.2015, na 

dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.420,- Kč včetně 21% DPH 

za podmínky souhlasu Správce programu - tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02203/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov dle 

přílohy 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,  

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 
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RM_M 2 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci investiční akce 
Rekonstrukce IT infrastruktury 
  
Usnesení číslo: 02204/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 15.691 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, na 

realizaci investiční akce Rekonstrukce IT infrastruktury dle  důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva na financování akcí EIB  

  na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 ..................  o 15.691 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím v ORJ 170 

  na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ÚZ 8224 ...............    o 15.691 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, o 15.691 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 5 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Sluníčko, příspěvková organizace, Syllabova 19, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, IČO 70621875 
  
Usnesení číslo: 02205/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, 

se sídlem Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 70631875 v celkové pořizovací  

hodnotě 556 635,15 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda: 

Mgr. Tejzr Marek- provozně-technický vedoucí 

členové:    

Sýkorová Pavla - vedoucí útvaru soc. a přímé péče 

Mgr. Knopová Valentina - ved. útvaru zdrav. a ošetř. péče 

Ondračka Jaroslav - vedoucí skladu MTZ 

Glosová Radmila - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Marek Tejzr, T: 23.10.2015 

 provozně-technický vedoucí 

  
 

RM_M 11 
Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 a 
Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 
2016/2017 
  
Usnesení číslo: 02206/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0467/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 studujícím 

ve výši uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 

2015/2016 mezi statutárním městem Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi,  Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., T: 14.10.2015 

 náměstek primátora 
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RM_M 39 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “Ekotermo IV” v 
rámci Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 02207/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0627/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14204193 mezi 

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

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 k projektu “Ekotermo IV dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu “Revitalizace 
knihovny na ulici Podroužkova 1663/4, Ostrava - Poruba” v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 02208/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0337/ZM1418/5 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 14191423 mezi 

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

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 k projektu “Revitalizace knihovny na ulici 

Podroužkova 1663/4, Ostrava- Poruba” spolufinancovaného z operačního programu Životní 

prostředí dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 
  
Usnesení číslo: 02209/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
80 



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 46/61  

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 3 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

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

Ostrava, IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 22.10.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky “Trvalá rezervace kotců”, poř. č. 116/2015 
  
Usnesení číslo: 02210/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 329 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 1014, pol. 5169, ORJ 190, ORG 4271 o 329 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění trvalé rezervace míst 

pro psy v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

- pro 5 psů se společností: 

Technické služby Havířov a.s. 

Sídlo: Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov 

IČO: 25375601 
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za cenu nejvýše přípustnou 233.230,- Kč vč. DPH 

  

- pro 10 psů se společností: 

MIRPAL spol. s r.o. 

Sídlo: Flemingova 2848, 733 01 Karviná 

IČO: 47671408 

za cenu nejvýše přípustnou 466.460,- Kč vč. DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat výše uvedené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb a smlouvě 
mandátní č. 2196/2013/IT/LPO 
  
Usnesení číslo: 02211/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb a smlouvě mandátní č. 

2196/2013/IT/LPO se spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ: 

702 00, IČ: 29399491 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Ukončení členství města Ostravy v mezinárodním sdružení Eurocities 
  
Usnesení číslo: 02212/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ukončení členství statutárního města Ostravy v mezinárodním sdružení EUROCITIES se 
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sídlem: Square de Meeûs 1, B-1000 Brussels, Belgie 

  

 

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zajistit veškeré potřebné úkony k ukončení členství města Ostravy ve sdružení Eurocities 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na uzavření Smlouvy na rozvoj programového vybavení se 
společností DATASYS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02213/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy na rozvoj programového 

vybavení se společností DATASYS s.r.o.  se sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3, 

IČO: 61249157 za cenu 287 100,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Zadání veřejné zakázky “Metropolitní síť”, poř. č. 166/2015 
  
Usnesení číslo: 02214/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění servisu a dostupnosti 

služeb poskytovaných prostřednictvím telekomunikační sítě v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

OVANET a. s. 

Sídlo: Hájkova 1100/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 29399491 
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za cenu nejvýše přípustnou 48.000,- Kč bez DPH/měsíc 

  

  

 
RM_M 10 
Návrh na zrušení usnesení RM č. 01271/RM1418/21 ze dne 12.5.2015 a 
návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Nová Karolina - prodloužená ulice Porážková” 
  
Usnesení číslo: 02215/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 01271/RM1418/21 ze dne 12.5.2015 ve věci uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - 

prodloužená ulice Porážková” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

 a 

oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem: Praha Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 297/26, parc.č. 297/28 

a parc.č. 297/59 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02216/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 02787/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odstranění 

následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v 

Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra” mezi vlastníky: 

XXXX XXXX, 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 

oba bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 834 v k.ú. Koblov, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se 

stavbou “Petřkovice kanalizační stoka T(II. a III. etapa)” mezi obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 

IČO:42196451 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č.1254 v k.ú.Petřkovice u 

Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se 

stavbou “Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny , a.s. 

Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO:47675829 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  v k.ú.Slezská Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 51/61  

obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se 

stavbou “Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny , a.s. 

Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO:47675829 

 a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků  parc.č. 3635/7 v k.ú.Slezská 

Ostrava a parc.č. 854/2 v k.ú. Hrušov, vše obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Kamilu Bednářovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 14.10.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.0096/2015/OI/ZFUN 
ke stavbě “Revitalizace ZŠ Ostrava-Hošťálkovice” 
  
Usnesení číslo: 02217/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00489/RM1418/10 
k usnesení č. 01875/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.0096/2015/OI/ZFUN ze dne 05.02.2015 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a 

zhotovitelem CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem: Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 

Ostrava, IČO: 25357603 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 3 
Návrh na vystavení objednávky na zpracování podkladů pro zadání 
veřejné zakázky “Parkovací objekty DK Poklad - PD+IČ+AD” 
  
Usnesení číslo: 02218/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky “Parkovací 

objekty DK Poklad - PD+IČ+AD” se zhotovitelem: 

KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz , IČO: 26817853 

ze cenu nejvýše přípustnou 184.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 23.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektové dokumentace a 
výkon inženýrské činnosti v rámci stavby “SVČ Ostrčilova - odstínění 
tělocvičny” 
  
Usnesení číslo: 02219/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby “SVČ Ostrčilova - 

odstínění tělocvičny” v objektu Střediska volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace na ulici Ostrčilova 19/2925 v Ostravě, a to mezi objednatelem 

(příkazcem): 
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statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, Ostrava 

IČO: 00845451 

a 

zhotovitelem (příkazníkem): 

OSA projekt s.r.o. 

se sídlem Kafkova 1133/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 47155337 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Náhradní výsadba - Žabník”, poř. č. 120/2015 
  
Usnesení číslo: 02220/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na dodávku a výsadbu, 

včetně zajištění následné údržby dřevin po dobu 3 let na pozemcích v k.ú. Kunčice nad 

Ostravicí, k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem 

PARKSERVIS Mareš s.r.o. 

se sídlem: Zahradní 84, 747 19 Bohuslavice 

IČO: 28648285 

za cenu nejvýše přípustnou 328.771,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Vystavení objednávky na provedení podrobného geologického 
průzkumu pro připravovanou stavbu “Domov pro seniory Hulváky” 
  
Usnesení číslo: 02221/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na provedení podrobného geologického průzkumu pro připravovanou 

stavbu “Domov pro seniory Hulváky” zhotoviteli: 
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G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 64616886 

za cenu nejvýše přípustnou 220.670,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 30.09.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Kotíkova”, poř.č. 144/2015 
  
Usnesení číslo: 02222/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Havarijní 

oprava vodovodu ul. Kotíkova“, v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Sídlo: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 386.225,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 
účelové dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s na realizaci 
projektů z Programu “Švýcarsko-české spolupráce” 
  
Usnesení číslo: 02223/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 11305/RM0610/136 
k usnesení č. 9681/RM1014/127 
k usnesení č. 4571/RM1014/60 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření  Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 

22 703 708 Kč na úhradu 15% z celkových předpokládaných uznatelných investičních výdajů 

na výstavbu projektů ”Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě” a “Výstavba 

trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník”, mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO 61974757, se sídlem Poděbradova 

494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Ivo Hařovskému 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 2 
Výběrové řízení na vedoucího odboru investičního Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02224/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
zprávu výběrové komise z výběrového řízení na vedoucího odboru investičního  Magistrátu 

města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 02225/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi 
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statutárním městem Ostrava a Vyšší odbornou školou a Jazykovou školou s právem státní 

jazykové zkoušky SOKRATES, s. r. o., se sídlem Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory, IČO 27731073, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Informace o postupu plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 9.9.2015 
  
Usnesení číslo: 02226/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 9.9.2015, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod z pozemků 
nebo staveb, které jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02227/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

rozhodoval o uzavření takové smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod dle §  8, 

odst. 6 a 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v 

rámci které se statutární město Ostrava jakožto vlastník pozemku nebo stavby připojené na 

vodovod nebo kanalizaci dohodne s provozovatelem a třetí osobou, že namísto statutárního 

města Ostravy je odběratelem třetí osoba, přičemž žádná jiná práva a povinnosti statutárnímu 

městu Ostrava z předmětné smlouvy nevyplynou 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 
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RM_M 51 
Návrh na souhlas se změnou užívání stavby a souhlas s umístěním a 
realizací přístavby stavby “Restaurace - objekt č. p. 208” na pozemcích 
v k.ú. Michálkovice - jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 02228/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní   pozemek parc.č.:  647 v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava) se změnou užívání stavby a s umístěním a realizací stavby 

„Přístavba ke stávajícímu objektu restaurace na ulici Československé armády č.p. 208/49, 

Ostrava-Michálkovice“, a to na pozemcích 16/49, 16/52, 192, 16/50, 16/51 v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, pro  investora stavby: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
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: 25.09.2015 

 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: 25.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních kategoriích 
“Kancelářský materiál” 
  
Usnesení číslo: 02229/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) žádá 

  
společnost eCentre a.s., 

aby provedla veškeré potřebné úkony veřejných zakázek malého rozsahu v komoditních 

kategoriích “Kancelářský materiál” v souladu se Smlouvou na výkon veřejných zakázek 

malého rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s. dodavatelé, uvedené v předložených 

návrzích 

k podání nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu: 

a) Archivace a úprava dokumentů 

b) Bloky, bločky a sešity 

c) Kancelářské stroje a nástroje 

d) Kancelářský papír, složky a obálky 

e) Psací potřeby 

ve věcném vymezení dle zadávací dokumentace včetně příloh předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Vánoční výzdoba”, poř. č. 41/2015 
  
Usnesení číslo: 02230/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění a dodání vánoční a 

novoroční dekorace budovy Nové radnice města Ostravy a Prokešova náměstí v roce 2015 a 

2016, včetně její montáže a instalace, pronájmu a demontáže a uskladnění, v rozsahu dle 

předloženého materiálu s uchazečem: 

S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. 

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice 

IČO: 27119432 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.499.885,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Mulčování trávního a ruderálního porostu na pozemcích v 
podnikatelské zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02231/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., A. Brože 

2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 25816977  na mulčování porostu na pozemcích parc.č. 

802/55, 1290/7, 1274/6, 1332/13 v k.ú. Mošnov - dle důvodové zprávy, a to za cenu nejvýše 

přípustnou 211 750,-- Kč s DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.09.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) schvaluje 

  
návrh rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje se účelová rezerva 

na ORJ 300, § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636  o                                      212 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3745, pol. 5169, org. 8100000000  o                         212 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.09.2015 
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 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního plynu pro rok 2016 - 
výběr nejvhodnější nabídky pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02232/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě výsledků elektronického výběrového řízení o pořadí nabídek veřejné zakázky o 

sdružených službách dodávky zemního plynu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o 

výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč : 

- v části III. - velkoodběr 

Europe Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78 za 

cenu nejvýše přípustnou   41 805 680,-- Kč bez DPH 

  

2) vyzývá 

  
statutárního zástupce společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61974757  podílející se na centralizovaném zadání Veřejné 

zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a jemu 

podřízené organizace v části III - velkoodběr, aby za podmínek, shodných s návrhem smlouvy 

dle přílohy zadávací dokumentace P1/13 - vzorová smlouva pro velkoodběr, schválené 

usnesením rady města č. 01153/RM1418/19 dne 21.4.2015,  uzavřeli se společností Europe 

Easy Energy a.s., IČ: 28603001, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78  smlouvu 

o sdružených službách dodávky plynu na rok období od 1.10.2015 do 1.1.2017 pro svá odběrná 

místa 

  

 
RM_M 35 
Uzavření dodatku ke smlouvě o umístění technického zařízení pro sběr 
a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 
s nosičem dat s biometrickými údaji 
  
Usnesení číslo: 02233/RM1418/32 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o umístění technického zařízení pro sběr a další 

zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 

údaji 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí   

přípravou dodatku ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat 

pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

  
 
 


