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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.10.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02358/RM1418/35 RM_M 0 Schválení programu 35. schůze rady města dne 

13.10.2015 

28 

02359/RM1418/35 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

02360/RM1418/35 RM_M 45 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci projektu 

VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!! 

45 

02361/RM1418/35 RM_M 31 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

02362/RM1418/35 RM_M 32 Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory z 

Operačního programu Životní prostředí 2014 – 

2020 na projekt Podzemní kontejnery na odpad v 

Ostravě–Porubě 

50 

02363/RM1418/35 RM_M 34 Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro 

projekt “Mimoškolní péče o děti v MOaP” 

50 

02364/RM1418/35 RM_M 27 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 

času Korunka, p.o., do Švýcarska (Lugano) a Itálie 

(Milán) ve dnech 30.10.-02.11.2015 

01 

02365/RM1418/35 RM_M 28 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do 

Velké Británie (Coventry) ve dnech 12.–

16.11.2015 

01 

02366/RM1418/35 RM_M 29 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. do Rumunska (Bukurešť) 

ve dnech 18.-21.11.2015 

01 

02367/RM1418/35 RM_M 41 Návrh smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů 

ze sbírek Ostravského muzea pro účely uspořádání 

výstavy k 85. výročí Nové radnice v rámci Dne 

otevřených dveří 28. 10. 2015 v prostorách 

Radnice města Ostravy 

01 

02368/RM1418/35 RM_M 44 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, a Mgr. 

Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do 

Francie (Paříž) ve dnech 21.-23.10.2015 

01 

02369/RM1418/35 RM_VZ 4 Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk 

měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

1 

02370/RM1418/35 RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu na distribuci 

měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

1 
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02371/RM1418/35 RM_VZ 6 Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk publikace 

s názvem “Ostrava Metropolitan Magazine” v 

roce 2016 

1 

02372/RM1418/35 RM_M 30 Návrh na podání žaloby proti žalovanému D.I.S., 

spol. s r.o. 

28 

02373/RM1418/35 RM_M 38 Informace o naplnění závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi statutárním 

městem Ostrava a Svazem měst a obcí ČR 

38 

02374/RM1418/35 RM_M 40 Souhlas s podáním odvolání proti platebnímu 

výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně 

38 

02375/RM1418/35 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Monitoring Strategie a Akčního 

plánu udržitelné energetiky”, poř. č. 163/2015 

38 

02376/RM1418/35 RM_M 35 Dohoda o plné moci 07 

02377/RM1418/35 RM_M 36 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02378/RM1418/35 RM_M 37 Úprava závazných ukazatelů 07 

02379/RM1418/35 RM_M 46 Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

– postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické 

průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva 

08 

02380/RM1418/35 RM_M 15 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava, za účelem provedení plošného 

metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. 

08 

02381/RM1418/35 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene s budoucím oprávněným Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

02382/RM1418/35 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN včetně přípojkového pilíře, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02383/RM1418/35 RM_M 19 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava; návrh nekoupit pozemky v 

k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

08 

02384/RM1418/35 RM_M 20 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

02385/RM1418/35 RM_M 21 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 

3039/114 a č. 3013/98, Ostrava-Bělský Les 

08 

02386/RM1418/35 RM_M 22 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a 

návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání (k.ú. Moravská Ostrava) 

08 

02387/RM1418/35 RM_M 23 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k pozemku 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

02388/RM1418/35 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatků č.1 ke smlouvě o 

výpůjčce ev.č. 2699/2010/MJ a smlouvě o 

výpůjčce ev.č. 1234/2011/MJ na movité věcí s 

Libor Václavík - LIBROS 

08 
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02389/RM1418/35 RM_M 25 Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 08 

02390/RM1418/35 RM_M 26 Návrh na předběžný souhlas pro účely jednání se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem 

stanovení napojovacího bodu, pro Green Gas 

DPB, a.s. 

08 

02391/RM1418/35 RM_M 39 Návrh na přijetí budoucího daru cyklostezky na ul. 

Závodní v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava od 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a 

uzavření budoucí darovací smlouvy 

08 

02392/RM1418/35 RM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k ú. 

Poruba, obec Ostrava; návrh na svěření nemovité 

věci městskému obvodu Poruba 

08 

02393/RM1418/35 RM_M 7 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 

2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70331867 

41 

02394/RM1418/35 RM_M 8 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Čujkovova, příspěvková organizace, Čujkovova 

25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631875 

41 

02395/RM1418/35 RM_M 13 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

Dětského centra Domeček, příspěvková 

organizace 

40 

02396/RM1418/35 RM_M 10 Návrh na rozšíření účelu použití investičního 

příspěvku z rozpočtu SMO právnické osobě 

Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace 

41 

02397/RM1418/35 RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se 

sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO 70631883 

41 

02398/RM1418/35 RM_M 6 Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného 

movitého majetku z hospodaření právnické osoby 

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace a svěření tohoto majetku do 

hospodaření právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace 

41 

02399/RM1418/35 RM_M 3 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, p.o. na investiční akci 

Rekonstrukce stravovacího provozu 

40 

02400/RM1418/35 RM_M 4 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

Městské nemocnici Ostrava, p.o. na dofinancování 

investiční akce Rekonstrukce oddělení ortopedie a 

40 
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urologie 

02401/RM1418/35 RM_M 9 Návrh rozpočtového opatření z důvodu jednotného 

vykazování a sledování finančních prostředků z 

loterií 

86 

02402/RM1418/35 RM_M 1 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence investičního odboru 

05 

02403/RM1418/35 RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

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

“Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava” org. 

5039 

05 

02404/RM1418/35 RM_M 33 Návrh na uzavření “Smlouvy o užívání silničního 

pozemku pro zvláštní užívání” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská”, 

která je zahrnutá do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

02405/RM1418/35 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1”, poř. č. 

132/2015 

05 

02406/RM1418/35 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast G. 

Klimenta”, poř.č. 158/2015 

84 

02407/RM1418/35 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Demolice mateřské školy v 

Ostravě - Krásném Poli”, poř.č. 180/2015 

05 

02408/RM1418/35 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Demolice základů a betonové 

plochy - Zábřeh VŽ”, poř. č. 157/2015 

05 

02409/RM1418/35 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Parkovací objekty DK Poklad” 

poř. č. 155/2015 

05 

02410/RM1418/35 RM_M 12 Nařízení města č. 7/2015, kterým se mění a 

doplňuje nařízení města č.7/2009, kterým se 

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic a vymezují úseky 

místních komunikací a chodníků, na kterých se 

pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 

náledí, ve znění pozdějších předpisů 

09 

02411/RM1418/35 RM_M 14 Výměna a přemístění kamer na vybraných 

křižovatkách 

09 

02412/RM1418/35 RM_M 11 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 

na podatelnách MMO 

84 

02413/RM1418/35 RM_VZ 2 Demontáž svítidel a elektroinstalace na 

osvětlovacích stožárech fotbalového stadionu 

Bazaly 

84 

02414/RM1418/35 RM_VZ 3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

výměnu odvodňovacího žlabu na Prokešově 

náměstí 8, Ostrava - Moravská Ostrava 

84 

02415/RM1418/35 RM_VZ 13 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

zhotovení projektové dokumentace k ohlášení 

změny v užívání 3. a 4. NP přístavby NR na ul. 

84 
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Sokolská 

02416/RM1418/35 RM_M 43 Návrh na záměr města propachtovat část pozemku 

parc. č. 988/2 v k.ú. Moravská Ostrava (Radniční 

restaurace a Radniční bufet na Prokešově náměstí 

8) 

08 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 7 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 

prezentačních materiálů s názvem “Ručník 2015” 

1 

  RM_M 18 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava 

a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a uzavřít 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 35. schůze rady města dne 13.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02358/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 35. schůze rady města dne 13.10.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a 
rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02359/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
1) určuje 

  
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. k ověření účetní 

závěrky za rok 2015 jako auditora obchodní společnost NEXIA AP a.s., se sídlem Sokolovská 

5/49, Praha 8, IČO: 48117013, za celkovou cenu 100 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 45 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci 
projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 2015!!! 
  
Usnesení číslo: 02360/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ve výši 1 500  tis. Kč  obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691  na realizaci projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ 
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2015!!! dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 

IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje 

rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 500 tis. Kč 

zvyšují 

neinvestiční transfery 

na §3412, pol. 5213, ORG 4262, ORJ 161 o 1 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi  

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

na jeho jednání dne 25.11.2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 31 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02361/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu LODĚNICE OSTRAVICE č.p. 2086, Slezská Ostrava na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 
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provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 30.11.2015 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 32 
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020 na projekt Podzemní kontejnery na odpad 
v Ostravě–Porubě 
  
Usnesení číslo: 02362/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02305/RM1418/34 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě – 

Porubě v rámci 5. výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

usnesení v souladu s podmínkami 5. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí 

o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v případě, 

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 13.11.2015 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
3) schvaluje 

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

4 650 tis. Kč, z toho: 

- v roce 2016 na zajištění předfinancování celkem 3 570 tis. Kč včetně DPH, přičemž je v této 

částce obsaženo spolufinancování projektu celkem ve výši 1 079 tis. Kč včetně DPH dle 

přílohy  č. 1 předloženého materiálu 
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4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

rámci specifikace nároků na upravený rozpočet 2016 statutárního města Ostrava dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.06.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 34 
Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost pro projekt “Mimoškolní péče o děti v MOaP” 
  
Usnesení číslo: 02363/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Mimoškolní péče o 

děti v MOaP” ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného 

Ministerstvem práce a sociálních věcí 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 

všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

Operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 16.10.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

5 775  tis. Kč v roce 2016 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 144 tis. Kč dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 27 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Lugano) 
a Itálie (Milán) ve dnech 30.10.-02.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02364/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 02173/RM1418/32 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

do Švýcarska (Lugano)  a Itálie (Milán) 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. 

  
 

RM_M 28 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, do Velké Británie (Coventry) ve dnech 12.–
16.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02365/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Velké Británie 
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(Coventry) ve dnech 12.-16.11.2015 za účelem návštěvy partnerského města 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 01.12.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 29 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o. do Rumunska 
(Bukurešť) ve dnech 18.-21.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02366/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční  pracovní cestu pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. do Rumunska (Bukurešť) ve dnech 18.-21.11.2015  za účelem  účasti 

na mezinárodní konferenci OPERA EUROPA 

  

2) ukládá 

  
řediteli Národního divadla  moravskoslezského, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 08.12.2015 

 ředitel Národního divadla moravskoslezkého, p.o. 
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RM_M 41 
Návrh smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Ostravského 
muzea pro účely uspořádání výstavy k 85. výročí Nové radnice v rámci 
Dne otevřených dveří 28. 10. 2015 v prostorách Radnice města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02367/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka knih a 

obrazu ze sbírek Ostravského muzea, s Ostravským muzeem, příspěvkovou 

organizací, Masarykovo nám. 1, 728 41  Ostrava, IČO 00097594, na dobu určitou  

od 27. 10. 2015 do 29. 10. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 44 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, a 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie (Paříž) ve 
dnech 21.-23.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02368/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Zbyňka Pražáka, 

Ph.D., náměstka primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Francie 

(Paříž) ve dnech 21.-23.10.2015 za účelem účasti na výjezdním zasedání 

představenstva společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

  

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. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 10.11.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk měsíčníku “Ostravská radnice” 
v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02369/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

rozsahu na tisk měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

  

2) schvaluje 

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

tisk měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

  

3) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
společnost eCENTRE a.s., aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka malého rozsahu na distribuci měsíčníku “Ostravská 
radnice” v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02370/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

rozsahu na distribuci měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 
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2) schvaluje 

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

distribuci měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

  

3) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
společnost eCENTRE a.s., aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk publikace s názvem “Ostrava 
Metropolitan Magazine” v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02371/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
1 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

rozsahu na tisk publikace s názvem “Ostrava Metropolitan Magazine” v roce 2016 

  

2) schvaluje 

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

tisk publikace s názvem “Ostrava Metropolitan Magazine” v roce 2016 

  

3) rozhodla 

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

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

předloženého materiálu 

  

 

4) žádá 

  
společnost eCENTRE a.s., aby provedla všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 
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RM_M 30 
Návrh na podání žaloby proti žalovanému D.I.S., spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 02372/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 02089/RM1418/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat žalobu proti žalovanému D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616 se sídlem: Brno - Královo 

Pole, PSČ 612 00, Křižíkova 3009/72a na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Informace o naplnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o vzájemné 
spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a Svazem měst a obcí ČR 
  
Usnesení číslo: 02373/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2044/ZM1014/28 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o naplnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi 

statutárním městem Ostravou a Svazem měst a obcí ČR 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje ORJ 135 

      § 6171, pol. 5011, ÚZ 33100000 ORG 77000000  o                5  tis. Kč                              

                      pol. 5031, ÚZ 33100000 ORG 77000000  o                2 tis. Kč 

                      pol. 5032, ÚZ 33100000 ORG 77000000  o                1 tis. Kč 

                        

                       § 6171, pol. 5011, ÚZ 33500000 ORG 77000000  o   31 tis.Kč                         
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                                     pol. 5031, ÚZ 33500000 ORG 77000000  o                 8 tis. Kč 

                                     pol. 5032, ÚZ 33500000 ORG 77000000  o                 3  tis. Kč 

- snižují  nedaňové příjmy ORJ 120 

                         § 6171, pol. 2324, ÚZ 33100000 ORG 77000000  o                7  tis. Kč 

                         § 6171, pol. 2324, ÚZ 33500000 ORG 77000000  o               43 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu oboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 40 
Souhlas s podáním odvolání proti platebnímu výměru na odvod za 
porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 02374/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním odvolání ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu proti platebnímu výměru 

na odvod za porušení rozpočtové kázně č.j.: 2725121/15/3200-31471-803108 Finančního 

úřadu pro Moravskoslezský kraj 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Monitoring Strategie a Akčního plánu udržitelné 
energetiky”, poř. č. 163/2015 
  
Usnesení číslo: 02375/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zpracování monitorovací 

zprávy k Akčnímu plánu udržitelné energetiky v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu s uchazečem: 

PORSENNA o.p.s. 

se sídlem: Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4 

IČO: 27172392 

za cenu nejvýše přípustnou 279.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 35 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 02376/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Mgr. Zdeňkem Harazimem, 

ředitelem Městské policie Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02377/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje příspěvkové organizaci 

Národní divadlo moravskoslezské ve výši 50 tis.Kč na 9. ročník Mezinárodního muzikálového 

festivalu v Daegu v Koreji 

  

2) rozhodla 

  
2.1. o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Vítkovice ve výši 1 485 tis.Kč na opravu chodníku podél ul. Starobní 

b) Polanka nad Odrou ve výši 1 000 tis.Kč na opravu místních komunikací dle důvodové 

zprávy 
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c) Slezská Ostrava ve výši 1 700 tis.Kč na akci “Oprava střechy bytového domu na ul. 

Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov” 

2.2. o snížení neúčelové neinvestiční dotace městskému obvodu Mariánské Hory a 

Hulváky  dle bodu C.8. důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13015 o 1 753 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

                                      ÚZ 201 o 217 tis.Kč (A.3.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 8175000000 o 3 854 tis.Kč (B.1.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 8175000000 o 227 tis.Kč (B.1.) 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133, ÚZ 201 o 1 000 tis.Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 135, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5011 o 1 267 tis.Kč 

                                                              pol. 5031 o 300 tis.Kč 

                                                              pol. 5032 o 113 tis.Kč 

               ORJ 130, § 4399, ÚZ 13015, pol. 5136 o 12 tis.Kč 

                                                              pol. 5137 o 61 tis.Kč 

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

na § 3639, pol. 5153, ORJ 136 o 23 tis.Kč (C.1.) 

na § 6211, pol. 5362, ORJ 290 o 8 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 100, § 2221, pol. 5137, ÚZ 38108224 o 9 tis.Kč 

                                                             ÚZ 38588005 o 47 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5153 o 50 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 300 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 313 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5169, ÚZ 3412 o 390 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5171 o 845 tis.Kč 
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                               § 6211, pol. 5154 o 30 tis.Kč 

na § 2219, pol. 5137, ORJ 100 o 90 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5137 o 14 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 7 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.5.) na § 6330, pol. 5347, ÚZ 92, org. 507 o 1 485 tis.Kč 

                                             ÚZ 93, org. 520 o 1 000 tis.Kč 

                                             ÚZ 92, org. 503 o 1 086 tis.Kč 

                                             ÚZ 95, org. 603 o 614 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 2219, pol. 6125, ORJ 100 o 30 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

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

z v y š u j e 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 3 867 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 214 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 310 tis.Kč (C.8.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5153, ORJ 270 o 23 tis.Kč (C.1.) 

na § 6211, pol. 5041, ORJ 290 o 8 tis.Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5169 o 200 tis.Kč 

                               § 3111, pol. 5151, org. 6318 o 4 tis.Kč 

                                            pol. 5152, org. 6318 o 7 tis.Kč 

                                            pol. 5154, org. 6318 o 2 tis.Kč 

                               § 3412, pol. 5152, ÚZ 3412 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5156, ÚZ 3412 o 28 tis.Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 3412 o 52 tis.Kč 

                               § 4376, pol. 5169 o 40 tis.Kč 

                               § 5311, pol. 5171 o 550 tis.Kč 

                               § 6211, pol. 5171 o 845 tis.Kč 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 90 tis.Kč (C.6.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 100, § 2221, pol. 6125, ÚZ 38108224 o 9 tis.Kč 

                                                             ÚZ 38588505 o 47 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 6909, ÚZ 95 o 3 185 tis.Kč 

na § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 51 tis.Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 

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

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 510 o 310 tis.Kč (C.8.) 

Městské obvody dle bodu A.2. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 celkem o 9 928 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 9 928 tis.Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 92, org. 507 o 1 485 tis.Kč 

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

na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 485 tis.Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 520 o 1 000 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava místních komunikací v lokalitě Fojtovská” 

na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 000 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 603 o 614 tis.Kč 

                                   ÚZ 92, org. 503 o 1 086 tis.Kč  

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Zateplení střešní konstrukce bytového domu na ul. 

Hladnovská 757/119a” na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 614 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava střechy bytového domu na ul. Hladnovská 757/119a 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 086 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.8.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330, pol. 4137, org. 510 o 310 tis.Kč 

- sníží výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 310 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Úprava závazných ukazatelů 
  
Usnesení číslo: 02378/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03082/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní nenivestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 15 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 3 tis.Kč  

                                      ÚZ 35015 o 281 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 43, ÚZ 33513233 o 15 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 3 tis.Kč  

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 281 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 18 tis.Kč 

Městská nemocnice Ostrava o 281 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – postup ve věci 
prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, 
kupní smlouva 
  
Usnesení číslo: 02379/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03073/15 
k usnesení č. 0664/ZM1418/9 
k usnesení č. 02141/RM1418/31 
k usnesení č. 2556/ZM1014/33 
k usnesení č. 2749/ZM1014/34 
k usnesení č. 0443/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
skutečnost, že 

a)   s ohledem na vývoj záležitosti prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – 

Mošnov  společnosti MobisAutomotive System Czech s.r.o. je zřejmé, že kupní smlouva v 

podobě, v jaké o jejím uzavření rozhodlo na straně statutárního města Ostrava zastupitelstvo 

města svým usnesením č. 0443/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, nebude uzavřena, avšak 

b) přijetím usnesení zastupitelstva města č. 0443/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 byla splněna 

povinnost statutárního města Ostrava vyplývající z Investiční smlouvy, uzavřené dne 29.7.2014 

mezi Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou republikou, Moravskoslezským krajem, statutárním 

městem Ostrava a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
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2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostrava s uzavřením Kupní smlouvy se společností Mobis 

Automotive System Czech s.r.o., se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČ: 03758397, 

jejímž předmětem je prodej pozemků včetně součástí a příslušenství, nacházejících se 

v katastrálním území Mošnov, obec Mošnov, a to: 

• pozemek parcelní číslo 802/55 - orná půda 

• pozemek parcelní číslo 1290/7 - orná půda 

• pozemek parcelní číslo 1332/13 - trvalý travní porost 

• pozemek parcelní číslo 1274/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

za kupní cenu ve výši 68.939.000 Kč 

dle přílohy č.1  předloženého materiálu, 

za podmínky dodržení závazných podmínek, stanovených v souvislosti s poskytnutím 

finančních prostředků na vybudování SPZ Ostrava – Mošnov 

  

3) souhlasí 

  
se žádostí o vyslovení souhlasu s právními jednáními učiněnými mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. dle přílohy č.2  předloženého 

materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  k Nájemní smlouvě uzavřené dne 15.5.2015 mezi statutárním městem 

Ostrava a společností Mobis Automotive System Czech s.r.o., se sídlem Hyundai 171/2, 739 

51 Nošovice, IČ: 03758397, dle přílohy č. 3  předloženého materiálu s úpravou 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

1. náměstkovi primátora  Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrhy dle bodu 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO v k.ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, za účelem provedení plošného 
metanscreeningu pro společnost VVUÚ, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02380/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 491/16 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 531/13 - trvalý travní porost, 

p.p.č. 531/14 - trvalý travní porost, 

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

za účelem provedení plošného metanscreeningu v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

VVUÚ, a.s. 

se sídlem Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO 45193380 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 02381/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc.č. 1946/77 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO 04084063 

v rámci stavby “71010-008274 - VPI Sil.III/4721 Ostrava, Michálkovická - přeložka SEK” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k části pozemku: 

parc.č. 1946/77 - ostatní plocha, jiná plocha,  

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

p.p.č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO 04084063 

v rámci stavby “71010-007997 - VPI Nová Ves (OS), Cyklostezka” 
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4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p.p.č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostravy, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN včetně 
přípojkového pilíře, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a uzavření smluv o zřízení věcného břemene k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02382/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkového pilíře na 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc.č. 2393/2 - orná půda 

v k.ú. Poruba-sever, 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 2393/9 Randýsek, NNk” 
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2) rozhodla 

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

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

města Ostravy: 

parc.č. 2393/2 - orná půda 

v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

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

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

geometrickým plánem, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks 

přípojkového pilíře na části pozemku parc.č. 2393/2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, na 

dobu časově neomezenou za dohodnutou jednorázovou úplatu: 

- ve výši 240,- Kč za každý i započatý metr délky podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV 

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

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

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

výši za přípojkový pilíř 

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

  

3) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 790/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

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

pozemku p.p.č. 790/1  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým 
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plánem č. 2066-108/2015 ze dne 1.7.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou 

úplatu v celkové výši 60.694,- Kč včetně 21% DPH 

  

4) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

za účelem zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV  v  pozemku p.p.č. 

751/9  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 2057-

734/2013 ze dne 26.5.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové 

výši 1.815,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; 
návrh nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02383/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03076/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 44/1, lesní pozemek v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava, bez svěření městskému obvodu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to 
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parc.č. 811, trvalý travní porost 

parc.č. 812/1, trvalý travní porost 

parc.č. 842/1, trvalý travní porost 

parc.č. 842/2, trvalý travní porost 

parc.č. 842/3, trvalý travní porost 

ve vlastnictví JXXXXX HXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, 708 00 Ostrava-Poruba 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02384/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1899/42 - orná půda o výměře 18 m2 v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 21 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 3039/114 a č. 3013/98, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02385/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 21, ul. Horní č. 3039/114, Ostrava-

Bělský Les, 
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mezi nájemcem XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX 

XXXXXXXX, 700 30  Ostrava-Bělský Les, a podnájemci XXXXXXXX XXXXXXXX, 

bytem XXXXXXXXX XX Havířov, PSČ 736 01 a XXXXX XXXXXXXXXX,  bytem XXX 

XXXXXXX XX, Havířov, PSČ 736 01, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 40, ul. Horní č. 3031/98, Ostrava-

Bělský Les, 

mezi nájemcem XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX 

XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX, a podnájemcem slečnou XXXXX 

XXXXXXXXX,  bytem XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření 
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (k.ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02386/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeném “Nájemní smlouvou” 

ev. č. 2847/2008/MJ ze dne 30. 10. 2008, ve znění dodatků č. 1 a 2, se společností  

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568, 

jejímž předmětem je pronájem prostor v budově čp. 1803, která je součástí pozemku parc. č. 

988/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a věcí movitých, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání se 

společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 947/7, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1374, a to prostoru sloužícího podnikání ve II. 

nadzemním podlaží, a to místností: 

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 části chodby o výměře 52,5 m2 

dle přílohy č. 1 smlouvy, a movitých věcí dle přílohy č. 2 smlouvy, 

za účelem provozování administrativních činností, na dobu neurčitou, za nájemné v 

celkové výši 262.104 Kč/rok + DPH v zákonné výši za movité věci,  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy k pozemku v k.ú. Heřmanice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02387/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy k pozemku p.p.č. 342/10 - orná 

půda,  k.ú. Heřmanice, obec Ostrava s pachtýřem 

Joannou Grygarczyk, IČO: 72057424, se  sídlem Sady svobody 448/4, 746 01 Opava, Město,  

na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní dobou 

za pachtovné ve výši 3.500,- Kč/ha/pachtovní rok, tj. celkem 1.932,-Kč/pachtovní rok, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatků č.1 ke smlouvě o výpůjčce ev.č. 
2699/2010/MJ a smlouvě o výpůjčce ev.č. 1234/2011/MJ na movité věcí s 
Libor Václavík - LIBROS 
  
Usnesení číslo: 02388/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a)  na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev.č.2699/2010/MJ ze 

dne 30.11.2010 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO  

 00845451 (jako půjčitelem) a Liborem Václavíkem, podnikajícím pod obchodní firmou Libor 

Václavík - LIBROS 

sídlo: Ostrava - Přívoz, Palackého č.p. 1114, PSČ 702 00, IČO 126 97 281 (jako vypůjčitelem), 

kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 30.11.2020, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

b) na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev.č.1234/2011/MJ ze dne 

14.3.2011 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 (jako půjčitelem) a Liborem Václavíkem, podnikajícím pod obchodní firmou Libor 

Václavík - LIBROS 

sídlo: Ostrava - Přívoz, Palackého č.p. 1114, PSČ 702 00, IČO 126 97 281 (jako vypůjčitelem), 

kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 31.3.2021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 02389/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený  dle ust. čl.  9 

odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a 

to: 

a) městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

pozemek p.p.č. 140/39 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně 248 640,-Kč 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
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b) městskému obvodu Hrabová 

pozemek parc. č. 204/1 - orná půda v pořizovací ceně  359 621,-Kč 

pozemek parc. č. 204/2 - ostatní plocha jiná plocha v pořizovací ceně 528 023,-Kč 

pozemek parc. č. 204/3 - orná půda v pořizovací ceně  1 668 608,-Kč 

pozemek parc. č. 205 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně  202 335,-Kč 

pozemek parc. č. 206 - ostatní, ostatní komunikace v pořizovací ceně  539 300,-Kč 

k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

 

c) městskému obvodu Martinov 

pozemek parc. č. 2620 - zahrada v pořizovací ceně 536,-Kč 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 

1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 

1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová, 

1c) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Martinov, 

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na předběžný souhlas pro účely jednání se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. za účelem stanovení napojovacího bodu, pro Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02390/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vyslovuje 

  
předběžný souhlas pro účely jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem stanovení 

napojovacího bodu pro přívod elektrické energie pro monitorovací zařízení výstupů důlních 

plynů pro odplyňovací vrt “VM-OV 116” na pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 35/58  

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

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

      

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO  00494356 

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

Moravskoslezském kraji” 

  

 
RM_M 39 
Návrh na přijetí budoucího daru cyklostezky na ul. Závodní v k.ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava od společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a 
uzavření budoucí darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02391/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03040/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí budoucího daru a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu na dar cyklostezky na ul. Závodní, v úseku mezi ulicemi 

Ruská a Rudná, realizované v rámci stavby “Rekonstrukce zastávek Městský stadion a Sport 

Aréna na ulici Závodní”, SO 121 Cyklostezka. Stavba bude umístěna na částech pozemků v 

k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 519/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

- p.p.č. 519/56 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 553/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 553/71 - osatní plocha, manipulační plocha, 

- p.p.č. 1463/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p.p.č. 553/72 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p.p.č. 553/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- p.p.č. 553/31 - ostatní plocha, zeleň, 

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

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

- p.p.č. 1005/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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s budoucím dárcem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

  

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 42 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k ú. Poruba, obec 
Ostrava; návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 02392/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03054/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu včetně součástí a 

příslušenství, a to: 

- pozemek parc. č. 291 jehož součástí je stavba čp. 491 

- přípojky vody, elektřiny, kanalizace a plynu ke stavbě čp. 491 

- pozemek parc. č. 293 včetně betonového hřiště - sportoviště, zpevněné plochy - účelové 

(obslužné) komunikace sloužící pro příjezd k budově, parkovací plochy u budovy  a oplocení 

pozemku 

za účelem provozování vzdělávacího zařízení 

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

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek  parc. č.  292 v k. ú. Poruba, obec Ostrava  jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 292 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 14.10.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70331867 
  
Usnesení číslo: 02393/RM1418/35 

(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 Korýtko, příspěvková organizace, 

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 v celkové pořizovací ceně  

763 583,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda:  Ing. René Škarka - provozní 
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členové:      Libuše Holčáková  - vedoucí střediska 

                    Josef Chovanec - vedoucí služby 

                    Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

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

  

 Vyřizuje: Ing. René Škarka, T: 13.11.2015 

 provozní 

  
 

RM_M 8 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Čujkovova, příspěvková organizace, Čujkovova 25, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 70631875 
  
Usnesení číslo: 02394/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov Čujkovova, příspěvková organizace, se 

sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631875 v celkové pořizovací ceně  

402 051,-- Kč, jehož zůstatková cena činí 13 501,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně: Romana Klečková - provozní 

členové:         Pavlína Maturová - zásobovač MTZ 

                       Tomáš Širka - domovník 

                       Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

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

  

 Vyřizuje: Romana Klečková, T: 13.11.2015 

 provozní 
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RM_M 13 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02395/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, v celkové výši 111.509,- Kč dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na rozšíření účelu použití investičního příspěvku z rozpočtu SMO 
právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 02396/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 0397/ZM1418/6 
k usnesení č. 0472/ZM1418/6 
k usnesení č. 0228/ZM1418/4 
k usnesení č. 01407/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu použití investičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu SMO ve výši 2.181 

tis. Kč právnické osobě Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 

70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 
  
Usnesení číslo: 02397/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 v celkové 

pořizovací ceně 53 297,72 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předsedkyně: Mgr. Jitka Ulrichová - vedoucí provozu 

členové:         Pavlína Czichonová - MTZ referent 

                       Miroslav Dítě - údržba 

                       Marek Schindler - údržba 

                       Jozefina Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 13.11.2015 

 vedoucí provozu 

  
 

RM_M 6 
Rozhodnutí o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku z 
hospodaření právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace a svěření tohoto majetku do hospodaření právnické osoby 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02398/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odnětí přebytečného svěřeného movitého majetku - automobilu Ford Transit Kombi 

2OTD74W, RZ 1T47636, pořízeného v roce 2002, v pořizovací ceně 1 198 872,-- Kč, 

zůstatková cena 0,-- Kč - z hospodaření právnické osoby Domov Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 
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2) rozhodla 

  
o svěření majetku uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení do hospodaření právnické osoby 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 

710 00 Slezská Ostraa, IČO 70631816 

  

3) ukládá 

  
řediteli Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 

provést předání svěřeného přebytečného movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na 

základě předávacího protokolu 

  

 Vyřizuje: Ing. Radek Baran, T: 30.10.2015 

 ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 

  
4) ukládá 

  
řediteli Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

provést převzetí movitého majetku dle bodu 1) tohoto usnesení do hospodaření Domova pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na základě předávacího protokolu 

  

 Vyřizuje: Ing. Juraj Chomič, MBA, T: 30.10.2015 

 ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

  
 

RM_M 3 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, p.o. na investiční akci Rekonstrukce stravovacího provozu 
  
Usnesení číslo: 02399/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 2116/ZM1014/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3.933 tis. Kč a neinvestičního příspěvku ve výši 

1.867 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 20A, 728 80 Ostrava, na investiční akci “Rekonstrukce stravovacího provozu” dle  

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 .............................   o  5.800 tis. Kč 

 

-  zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 8224, org. 4241, ORJ 170 ............   o  3.933 tis. Kč 

-  zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 8224, org. 4241, ORJ 170 ............   o  1.867 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů rozpočtu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace - zvýšení investičního příspěvku o 3.933 tis. Kč a neinvestičního příspěvku  

o 1.867 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 4 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, p.o. na dofinancování investiční akce Rekonstrukce oddělení 
ortopedie a urologie 
  
Usnesení číslo: 02400/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 1179/ZM1014/17 
k usnesení č. 2116/ZM1014/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 13.000 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, 

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

investiční akci “Rekonstrukce oddělení ortopedie a urologie v 3. NP a části 2. NP budovy 

traumatologie” dle  důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují příjmy 

na § 3522, pol. 2229, ÚZ 8224, org. 4241, ORJ 170 ...........  o 13.151 tis. Kč 

-  zvyšují investiční transfery příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 8224, org. 4241, ORJ 170 ............  o 13.000 tis. Kč 

- zvyšuje se účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224, ORJ 120 ............................   o      151 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele rozpočtu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace - zvýšení investičního příspěvku o 13.000 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 9 
Návrh rozpočtového opatření z důvodu jednotného vykazování a 
sledování finančních prostředků z loterií 
  
Usnesení číslo: 02401/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01405/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- snižují 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na §4350, pol. 5331, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    40 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                 o  123 tis. Kč 

na §4355, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    20 tis. Kč 

na §4354, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    19 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                 o  966 tis. Kč 

na §4350, pol. 5331, ORG 41, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    29 tis. Kč 

na §4358, pol. 5331, ORG 4241, ÚZ 1335, ORJ 170             o  283 tis. Kč 

investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 

na §4350, pol. 6351, ORG 36, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    310 tis. Kč 

na §4355, pol. 6351, ORG 43, ÚZ 1335, ORJ 180                 o 1 226 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    685 tis. Kč 

na §4357, pol. 6351, ORG 34, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    369 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 35, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    356 tis. Kč 

na §4357, pol. 6351, ORG 35, ÚZ 1335, ORJ 180                 o    176 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 38, ÚZ 1335, ORJ 180                 o 1  017 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 41, ÚZ 1335, ORJ 180                 o     245 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na §4350, pol. 5331, ORG 34, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    40 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 34, ÚZ 1355, ORJ 180                 o  123 tis. Kč 

na §4355, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    20 tis. Kč 

na §4354, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    19 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 43, ÚZ 1355, ORJ 180                 o  966 tis. Kč 

na §4350, pol. 5331, ORG 41, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    29 tis. Kč 

na §4358, pol. 5331, ORG 4241, ÚZ 1355, ORJ 170             o  283 tis. Kč 

investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 

na §4350, pol. 6351, ORG 36, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    310 tis. Kč 

na §4355, pol. 6351, ORG 43, ÚZ 1355, ORJ 180                 o 1 226 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 34, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    685 tis. Kč 

na §4357, pol. 6351, ORG 34, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    369 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 35, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    356 tis. Kč 

na §4357, pol. 6351, ORG 35, ÚZ 1355, ORJ 180                 o    176 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 38, ÚZ 1355, ORJ 180                 o 1  017 tis. Kč 

na §4350, pol. 6351, ORG 41, ÚZ 1355, ORJ 180                 o     245 tis. Kč 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z 
evidence investičního odboru 
  
Usnesení číslo: 02402/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru  

v celkové pořizovací ceně 21 481,00 Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice č.1, 2 a 

3/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu MMO v 

lednu 2007 ve složení: 

předseda: Ing. Dalibor Kanclíř, odbor investiční 

členové:    Ing. Bohuslav Gembík, odbor investiční  

                 Ing. Helena Pirníková, odbor financí a rozpočtu  

                 Ing. Ivana Svobodová, odbor financí a rozpočtu  

                 Ing. Sylva Petrlíková, odbor investiční 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN 
na realizaci stavby “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava” org. 5039 
  
Usnesení číslo: 02403/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 0031/2015/OI/ZFUN ze dne 15.01.2015 na 

realizaci stavby “Snížení spotřeby energií v ZOO Ostrava”, mezi objednatelem - statutárním 
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městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 27800466 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření “Smlouvy o užívání silničního pozemku pro zvláštní 
užívání” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. 
Šenovská”, která je zahrnutá do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02404/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská” mezi vlastníkem pozemků Moravskoslezským krajem, 

ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692 

a uživatelem 

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

předmětem je stavba vodovodu na částech pozemků p. č. 5612/1 v katastrálním území Slezská 

Ostrava, p.č.1825/5 v katastrálním území Kunčičky a p. č. 1220/1 v katastrálním území 

Bartovice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 
(ÚČOV) - Š1”, poř. č. 132/2015 
  
Usnesení číslo: 02405/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01891/RM1418/28 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Rekonstrukce 

kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1“ v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí 

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

    a sdruženého nákupu 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace: 

 členové: 

1. Ing. Kamil Bednář - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Rudolf Ficek - člen ZM 

4. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek, externího financování,  kapitálových účastí a 

     sdruženého nákupu 

  

náhradníci: 

1. Ing. Ivo Hařovský - náměstek primátora  

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

3. Ing. František Kolařík - člen ZM 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK 

5. Ing. Zdeněk Frait- odbor investiční 

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

    sdruženého nákupu 
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4) ukládá 

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

sdruženého nákupu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
5) zmocňuje 

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

sdruženého nákupu 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast G. Klimenta”, poř.č. 158/2015 
  
Usnesení číslo: 02406/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží kapitálové výdaje investičního odboru na akci: 

- § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ORG. 4098, ÚZ 00 .......... o 450 tis. Kč 

- § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ORG. 4300, ÚZ 95 .......... o 1 629 tis. Kč 

- § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ORG. 4301, ÚZ 00 .......... o 691 tis. Kč 

- § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ORG. 4302, ÚZ 95 .......... o 1 060 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje investičního odboru na akci: 

- § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ORG. 4304, ÚZ 00 .......... o 1 141 tis. Kč 

- § 3631, pol. 6121, ORJ 230, ORG. 4304, ÚZ 95 .......... o 2 689 tis. Kč 
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2) rozhodla 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Gustava Klimenta“ v městském obvodu Poruba, 

obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Ostravské komunikace a.s. 

Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 2.963.509,00 Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Demolice mateřské školy v Ostravě - Krásném Poli”, 
poř.č. 180/2015 
  
Usnesení číslo: 02407/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby “Demolice 

mateřské školy v Ostravě - Krásném Poli ” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem: 

DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 948.154,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Demolice základů a betonové plochy - Zábřeh VŽ”, 
poř. č. 157/2015 
  
Usnesení číslo: 02408/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení demolice 

základů a betonové plochy na p.č. 460/1, k.ú. Zábřeh VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

DEMONTSTAV s.r.o. 

Zengrova 630/83, 703 00 Ostrava 

IČO: 27812791 

za cenu nejvýše přípustnou  519.979,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Parkovací objekty DK Poklad” poř. č. 155/2015 
  
Usnesení číslo: 02409/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výkon činností v rámci stavby “Parkovací objekty DK Poklad”, v Ostravě - Porubě, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KANIA a.s. 

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 

IČO: 26817853 

za cenu nejvýše přípustnou  1.996.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 12 
Nařízení města č. 7/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města 
č.7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a 
vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 02410/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
nařízení města č. 7/2015, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se 

stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a 

průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro 

jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 

ve znění pozdějších předpisů 

  

2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 

primátora, Ing. Ivo Hařovský 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 22.10.2015 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 14 
Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách 
  
Usnesení číslo: 02411/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na přemístění kamer na vybraných křižovatkách, a to za cenu 

297.495,- Kč bez DPH společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/12, Ostrava-Přívoz, 

IČ: 25857568 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně podpisu 

objednávky 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík,  

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 11 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů na podatelnách MMO 
  
Usnesení číslo: 02412/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČ: 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice, 

b) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice. 

  

 
RM_VZ 2 
Demontáž svítidel a elektroinstalace na osvětlovacích stožárech 
fotbalového stadionu Bazaly 
  
Usnesení číslo: 02413/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ELIN servis s.r.o., Hornická 64/3212, Ostrava-

Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 25396633     na  demontáž svítidel a elektroinstalace na 

osvětlovacích stožárech  fotbalového hřiště stadionu Bazaly - dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu, a to za cenu nejvýše přípustnou 301 862,57  Kč s DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) schvaluje 

  
návrh rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje se rozpočtová rezerva města 

na ORJ 120 § 6409, pol. 5901                                o                         302 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3412, pol. 5171                               o                         302 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu odvodňovacího 
žlabu na Prokešově náměstí 8, Ostrava - Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02414/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu odvodňovacího žlabu na Prokešově nám. 

8, Ostrava - Moravská Ostrava, firmě FEST Ostrava s.r.o., IČO 26795311 za cenu nejvýše 

přípustnou 286.059,96 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 13 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové 
dokumentace k ohlášení změny v užívání 3. a 4. NP přístavby NR na ul. 
Sokolská 
  
Usnesení číslo: 02415/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace k ohlášení 

změny v užívání 3. a 4. NP přístavby NR na ul. Sokolská  firmě OSA projekt s.r.o., IČO 

47155337 za cenu nejvýše přípustnou 93.000 Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.10.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 43 
Návrh na záměr města propachtovat část pozemku parc. č. 988/2 v k.ú. 
Moravská Ostrava (Radniční restaurace a Radniční bufet na Prokešově 
náměstí 8) 
  
Usnesení číslo: 02416/RM1418/35 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zrušit záměr města propachtovat Radniční restauraci a Radniční bufet včetně vybavení 

umístěné v budově čp. 1803, která je součástí pozemku 988/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, o kterém rozhodla rada města svým usnesením č. 00883/RM1418/15 ze dne 

24.03.2015 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

A) jehož součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, a to  prostory  Radniční 
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restaurace včetně vybavení, umístěné  

v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 

(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance),  

přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 předloženého materiálu 

v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím),  

přesná specifikace je uvedená v příloze č. 2 předloženého materiálu 

část o výměře 2030 m2 (Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou 

kolem herních prvků, věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na 

pružině Čtyřlístek, multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky),  

přesná specifikace je uvedená v příloze č. 3 předloženého materiálu 

 

součástí pachtu je inventář (možnost k nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 

Klímková 599 443 451) 

B) jehož součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, a to  prostory Radničního 

bufetu včetně vybavení, umístěného v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 

 (bufet se zázemím),  

přesná specifikace je uvedená v příloze č. 4 předloženého materiálu 

 

součástí pachtu je inventář (možnost k nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 

Klímková 599 443 451), 

a to za těchto podmínek: 

Požadované kvalifikační předpoklady žadatele 

Kvalifikační předpoklady splňuje žadatel: 

1.  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; 

2.  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

3.  který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
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podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

4.  vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v 

němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů; 

5.  který není v likvidaci; 

6.  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště žadatele; 

7.  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště žadatele; 

8.  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště žadatele; 

9.  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; 

10.  který je ekonomicky a finančně způsobilý provoz Radničního restauračního komplexu 

zajišťovat; 

11.  který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán; 

12.  který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu pachtu, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti; 

13.  který v posledních 3 letech provozoval jedno či více restauračních (stravovacích) 

zařízení s vlastní kuchyní, z nichž alespoň v jednom případě bylo součástí zajišťování tzv. 

obědového menu s množstvím vydaných jídel dosahujícím minimálně 100 ks denně; 

14.  který má zkušenosti s pořádáním kulturních a společenských akcí s občerstvením a 

teplou kuchyní pro minimálně 100 lidí (národní i mezinárodní akce); 
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• Požadavky pod čísly 1. až 10. budou doloženy prohlášením žadatele podepsaným osobou 

oprávněnou podepisovat (oprávnění k podpisu, vč. jeho způsobu žadatel doloží 

příslušným oprávněním – např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). 

• Doklady podle čísla 11. a 12. budou doloženy v kopiích, přičemž výpis z obchodního 

rejstříku nebude starší 90 dnů ke dni podání nabídky (žádosti). 

• Informace o zkušenostech žadatele podle čísla 13. a 14. budou uvedeny v seznamu, který 

bude obsahovat žadatelem provozované restaurační (stravovací) zařízení a dále 

poskytnuté služby, vždy s identifikačními údaji provozoven, objednatelů služeb, 

kontaktními informacemi, apod. 

Výběr pachtýře 

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vybrat v souladu s ustanovením § 1777 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z předložených nabídek (žádostí) tu, která mu 

nejlépe vyhovuje. Při výběru bude přihlédnuto zejména k následujícím kritériím: 

       a)  nabídnutá výše pachtovného za předmět pachtu 

       b)  koncepce řešení a rozvoje Radničního restauračního komplexu 

       c)  zkušenosti žadatele s provozováním restauračních zařízení a s pořádáním kulturních a 

společenských akcí 

Ve vztahu ke kritériu ad b) bude součástí předložené nabídky (žádosti) návrh Koncepce řešení 

a rozvoje Radničního restauračního komplexu, který bude respektovat dále uvedené podmínky 

a bude zpracován alespoň v následujícím rozsahu: 

a)  Organizace a zajištění provozu 

• žadatel definuje a popíše své schopnosti připravit, realizovat a zabezpečovat provoz 

jednotlivých částí Radničního restauračního komplexu, 

• předloží stručný podnikatelský plán, 
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• popíše případná rizika související se zajištěním poskytovaných služeb 

 b)  Zajišťování služeb ve prospěch propachtovatele 

• žadatel popíše poskytování garantovaných služeb ve prospěch propachtovatele, zejména 

dodržení následujících podmínek: 

• - příprava a výdej jídel zaměstnancům magistrátu v určenou dobu v pracovních dnech tj. 

•   v restauraci Po – Čt v době  11 – 14,30 hod a Pá 11 – 13 hod, formou menu s výběrem z 

několika hotových jídel, 

•   v bufetu Po – Čt v době 7 – 15 hod a Pá 7 – 13 hod 

• - akceptace plateb odebraných jídel formou stravenek GASTRO PASS 

• - zajišťování nadstandardního servisu v prostorách primátorských salónků, 

• - poskytování cateringových služeb pro rauty, recepce, konference či semináře, a to i na 

mezinárodní úrovni v prostorách radnice na základě požadavku města, apod., 

• - provoz dětského hřiště dle stávajícího provozního řádu hřiště, 

 c)   Harmonogram 

• žadatel popíše kvalifikovaný návrh časového harmonogramu pro přípravu a 

zabezpečování příslušných služeb, 

  d)   Koncepce budoucího rozvoje provozovaných zařízení 

• žadatel předloží návrh budoucího provozování Radničního restauračního komplexu a 

poskytovaných služeb, 

• popíše svou představu o možnostech (úmyslech) dalšího (např. kulturního) využití prostor 

Radničního restauračního komplexu 

Nabídky (žádosti) žadatelů je nutné zaslat na statutární město Ostrava, Magistrát města 

Ostravy, podatelna, s nápisem „Radniční stravovací komplex“, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava nejpozději do 30. 11. 2015. Na nabídky doručené statutárnímu městu Ostrava po tomto 

datu nebude brán zřetel. 

Předmětem pachtu budou uvedené prostory sloužící k podnikání, popř. část pozemku, 

jednotlivě, přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo propachtovati 

více uvedených prostor, popř. část pozemku nebo všechny tyto prostory, popř. část pozemku, i 

jen jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr propachtovat kteréhokoliv z 

těchto prostor, popř. části pozemku (a tedy i vícero těchto prostor, popř. část pozemku nebo i 

všech uvedených prostor, popř. část pozemku) kdykoliv zrušit. 

 


