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 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.11.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02641/RM1418/39 RM_M 0 Schválení programu 39. schůze rady města dne 

24.11.2015 

28 

02642/RM1418/39 RM_M 37 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města Ostravy ve správě Divadla loutek Ostrava, 

příspěvkové organizace 

42 

02643/RM1418/39 RM_M 44 Schválení zřízení řídícího výboru pro přípravu 

strategického dokumentu Strategický plán města 

Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 

87 

02644/RM1418/39 RM_M 53 Zvýšení neinvestičních příspěvků městským 

organizacím z oblasti kultury na rok 2015 

87 

02645/RM1418/39 RM_M 20 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve 

vlastnictví SMO za účelem provedení 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na 

povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

02646/RM1418/39 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním nadzemní přípojky 

VN včetně trafostanice, podzemního kabelového 

vedení NN včetně kabelové skříně a nadzemního 

vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

02647/RM1418/39 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky 

do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

se společností PRUNI Park, a.s., návrh na 

uzavření dohody o skončení nájmu s J. Z. 

08 

02648/RM1418/39 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene, pro: Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., PODA a.s. 

08 

02649/RM1418/39 RM_M 24 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného OKD, a.s. 

08 

02650/RM1418/39 RM_M 25 Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro 

veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem 

a povinným DIAMO, s.p. 

08 

02651/RM1418/39 RM_M 26 Návrh prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 
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02652/RM1418/39 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit 

nemovité věci či návrh na záměr města prodat a 

nesvěřit nemovité věci či návrh na záměr města 

neprodat a svěřit nemovité věci, v k.ú Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nádražní, 

Jurečkova) 

08 

02653/RM1418/39 RM_M 28 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z účetní evidence odboru 

majetkového 

08 

02654/RM1418/39 RM_M 29 Informace o provedeném technickém zhodnocení 

budovy v k.ú. Moravská Ostrava (areál Městské 

nemocnice Ostrava) a návrh na souhlas s 

umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-

technologického parku Ostrava) 

08 

02655/RM1418/39 RM_M 30 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření 

městskému obvodu Vítkovice a návrh na 

odstranění staveb v ZOO Ostrava 

08 

02656/RM1418/39 RM_M 31 Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 

0713/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 

08 

02657/RM1418/39 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. 

Moravská Ostrava) 

08 

02658/RM1418/39 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti, 

návrh na záměr města pronajmout části pozemků v 

k. ú. Hrabová a Mariánské Hory, návrh na záměr 

změnit smlouvu o výpůjčce 

08 

02659/RM1418/39 RM_M 41 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků 

Moravskoslezský kraj, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemku SŽDC, s.o. a návrh na 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s 

vlastníkem pozemku ŘSD pro oprávněného SMO 

08 

02660/RM1418/39 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

02661/RM1418/39 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části 

pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava a k části 

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

SSMSK, příspěvkovou organizací 

08 

02662/RM1418/39 RM_M 58 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem 

bezbariérového bytu č. 8, dohoda o skončení 

nájmu bezbariérového bytu č. 1, ul. Horní č. 

3033/201, Ostrava-Bělský Les 

08 

02663/RM1418/39 RM_M 59 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Návrh na 

záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava Návrh na záměr města 

vypůjčit pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 
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02664/RM1418/39 RM_M 60 Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím 

dluhů 

08 

02665/RM1418/39 RM_M 61 Návrh na uzavření dodatků k podnájemním 

smlouvám (ul. 30. dubna) a návrh na uzavření 

smlouvy o výpůjčce (k. ú. Přívoz) 

08 

02666/RM1418/39 RM_M 62 Souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

komunikace, obratiště a dešťové kanalizace na 

pozemcích v k.ú. Polanka nad Odrou, souhlas 

vlastníka pozemků s vynětím orné půdy ze 

zemědělského půdního fondu 

08 

02667/RM1418/39 RM_M 65 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

02668/RM1418/39 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů 2016”, poř. č. 

170/2015 

08 

02669/RM1418/39 RM_M 16 Návrh na odpis nedobytných pohledávek Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

40 

02670/RM1418/39 RM_M 19 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 

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

70631883 

41 

02671/RM1418/39 RM_M 7 Návrh na realizaci výběrového řízení pro 

poskytnutí transferů městským obvodům z 

rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem 

zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni 

v roce 2016 

86 

02672/RM1418/39 RM_M 15 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, příspěvková organizace ve výši 20.487 tis. 

Kč 

86 

02673/RM1418/39 RM_M 57 Příprava a podání žádosti o dotaci z operačního 

programu Zaměstnanost pro projekt “Nové 

metody práce s uživateli v Domově pro seniory 

Kamenec” právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631816 

41 

02674/RM1418/39 RM_M 2 Návrh na zavedení systému environmentálního 

managementu, certifikovaného dle mezinárodní 

technické normy ČSN EN ISO 14001 na 

Magistrátu města Ostravy 

80 

02675/RM1418/39 RM_M 35 Náhrada škody způsobené společností ICZ, a. s. 83 

02676/RM1418/39 RM_M 36 Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací č. 

0153/2011/IT se společností OVA!!!CLOUD.net 

a.s. 

83 

02677/RM1418/39 RM_VZ 9 Nákup IT techniky 
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02678/RM1418/39 RM_M 18 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č.2329/2014/OI/LPO 

05 

02679/RM1418/39 RM_M 51 Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést 

stavbu” v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02680/RM1418/39 RM_M 52 Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy č. 34/15 o 

nájmu pozemku”, návrh na uzavření “Dohody o 

vydání bezdůvodného obohacení” a návrh 

“Dodatku č. 1 o prodloužení platnosti smlouvy” 

05 

02681/RM1418/39 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Černá louka I. etapa - ul. Nová 

Pivovarská (DÚR+IČ)”, poř. č. 148/2015 

05 

02682/RM1418/39 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Nádražní - 

shybka”, poř.č. 190/2015 

05 

02683/RM1418/39 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. 

Svatoplukova-Ostravská Universita”, poř. č. 

188/2015 

05 

02684/RM1418/39 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní - 

dodatek č. 2”, poř. č. 204/2015 

05 

02685/RM1418/39 RM_M 50 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městským obvodům a k 

nabytí nemovitostí 

89 

02686/RM1418/39 RM_M 3 Návrh Smluv o sdružených službách dodávky 

elektřiny zákazníkovi - ev.č. zákazníka 

2753/2015/HS a 2754/2015/HS na hladině 

nízkého napětí pro rok 2016 

84 

02687/RM1418/39 RM_M 11 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 

na podatelnách MMO 

84 

02688/RM1418/39 RM_M 56 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 

přístřešku pro automobily na pozemcích parc.č. 

415/53 – trvalý travní porost a parc.č. 407/3 – 

trvalý travní porost, oba v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 

84 

02689/RM1418/39 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

doplnění elektroinstalace v garážích MMO na ul. 

Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 

84 

02690/RM1418/39 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků v 

areálu Calomka”, poř. č. 192/2015 

84 

02691/RM1418/39 RM_M 1 Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o umístění 

technického zařízení pro sběr a další zpracovávání 

dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a 

s nosičem dat s biometrickými údaji 

21 

02692/RM1418/39 RM_M 14 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

02693/RM1418/39 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
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02694/RM1418/39 RM_M 55 Dohoda o změně Smlouvy č. 9255920579-D o 

poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v 

obcích - 24 nájemních bytů (2 samostatné domy) 

ul. Baarova, Ostrava- Mariánské Hory 

90 

02695/RM1418/39 RM_M 12 Ukončení realizace projektu Prodloužená ul. 

Porážková 

90 

02696/RM1418/39 RM_M 45 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje k projektu “Akční plán 

2016 marketingové strategie rozvoje cestovního 

ruchu turistické oblasti Ostravsko” v rámci 

dotačního programu Podpora destinačních 

managementů turistických oblastí 

Moravskoslezského kraje 2015-2016 

90 

02697/RM1418/39 RM_M 46 Rozpočet a plán činností zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 

2016 

38 

02698/RM1418/39 RM_M 10 Ukončení projektu “Firemní školka statutárního 

města Ostrava” financovaného z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

38 

02699/RM1418/39 RM_M 48 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Řízení Strategie Integrované teritoriální 

investice ostravské aglomerace 2014-2020” 

38 

02700/RM1418/39 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Strategický plán rozvoje 

Statutárního města Ostrava”, poř. č. 214/2015 

38 

02701/RM1418/39 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Obnova vozového parku”, poř. 

č. 124/2015 

25 

02702/RM1418/39 RM_M 32 Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské 

policie Ostrava 

25 

02703/RM1418/39 RM_M 8 Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské 

policie Ostrava 

25 

02704/RM1418/39 RM_M 33 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

02705/RM1418/39 RM_M 9 Návrh na změnu financování projektu 

“Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na 

ulici Světlovské” z ROP Moravskoslezsko ID 

projektu: 0406/12 

50 

02706/RM1418/39 RM_M 34 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR na projekt Ozdravné 

pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve 

školním roce 2014/2015 

50 

02707/RM1418/39 RM_M 17 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(změna) pro projekt “Regenerace panelového 

sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” v rámci 

programu Podpora bydlení pro rok 2015 
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02708/RM1418/39 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská 

Ostrava a Přívoz”, poř. č. 115/2015 

07 

02709/RM1418/39 RM_M 4 Uzavření Dodatků ke Smlouvě o běžném účtu v 

České spořitelně, a.s. 

07 

02710/RM1418/39 RM_M 5 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, 

a.s. pro účely projektu „Koruna ze vstupu“ 

zapojením Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace do mezinárodního 

systému podpory projektů ohrožených druhů 

zvířat a rostlin 

07 

02711/RM1418/39 RM_M 54 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02712/RM1418/39 RM_M 63 Úprava závazného ukazatele 07 

02713/RM1418/39 RM_MZP 2 Zpráva o průběhu forenzních auditů u vybraných 

obchodních společností a Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvkové organizace 

02 

02714/RM1418/39 RM_M 38 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do Švédska (Stockholm) ve dnech 26.-27.11.2015 

01 

02715/RM1418/39 RM_M 49 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

Tomáše Macury, MBA, primátora, 

......................... do Francie (Cannes) ve dnech 14.-

17.03.2016 

01 

02716/RM1418/39 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

distribuci měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 

2016 

01 

02717/RM1418/39 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

01 

02718/RM1418/39 RM_VZ 6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

publikace s názvem “Ostrava Metropolitan 

Magazine” v roce 2016 

01 

02719/RM1418/39 RM_M 13 Poskytování právních služeb 28 

02720/RM1418/39 RM_M 47 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2015 vč. návrhu na personální změny v 

komisích rady města 

28 

02721/RM1418/39 RM_M 64 Žaloba proti společnosti CET 21 spol. s r.o. o 

uveřejnění odpovědi 

28 

02722/RM1418/39 RM_M 6 Zpráva ze 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 

42 
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RM_M 0 
Schválení programu 39. schůze rady města dne 24.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02641/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 39. schůze rady města dne 24.11.2015 

  

 
RM_M 37 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města Ostravy ve 
správě Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 02642/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na prodej přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy svěřeného do 

správy Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, se sídlem ul. 

Pivovarská 

3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava, v pořizovací hodnotě 4 110,- Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

č. 1 

předloženého materiálu do příspěvku na provoz Divadla loutek Ostrava, příspěvkové 

organizace 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
3) zmocňuje 

  
ředitelku Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, k podpisu kupní smlouvy na prodej 

přebytečného movitého majetku dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Schválení zřízení řídícího výboru pro přípravu strategického dokumentu 
Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 02643/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0700/ZM1418/10 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zřízení řídícího výboru pro přípravu strategického dokumentu Strategický plán města Ostravy 

pro sport na období 2017 - 2025 ve složení dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Zvýšení neinvestičních příspěvků městským organizacím z oblasti 
kultury na rok 2015 
  
Usnesení číslo: 02644/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03515/15 
k usnesení č. 01181/RM1418/20 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičních příspěvků na provoz organizacím na krytí dopadů legislativních 

změn na osobní náklady a na krytí schválené odměny řediteli Národního divadla 

moravskoslezského, příspěvkové organizace 

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

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,   o 1 110 tis. Kč; 

b) Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO: 00533874,   o 95 tis. Kč; 

c) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 28. října 2, 701 85 Ostrava, IČO: 

00845035,   o 75 tis. Kč; 

d) Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 28. října 124, Ostrava – Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,   o 195 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                   o 106 tis. Kč 

investiční transfery 

na § 3319, pol. 6351, org. 4254  o  77 tis. Kč 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na ORJ 160 

na § 3315, pol. 2229                    o  75 tis. Kč 

na § 3392, pol. 2229, org. 4258   o 551 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                   o  666 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

§ 3311, pol. 5331, org. 4234  o 1.110 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4240  o      95 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4251  o      75 tis. Kč 

§ 3312, pol. 5331, org. 4212  o    195 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů – zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím 

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

Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528,   o 1 110 tis. Kč 

b) Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO: 00533874,   o 95 tis. Kč 

c) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 28. října 2, 701 85 Ostrava, IČO: 

00845035,   o 75 tis. Kč 

d) Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 28. října 124, Ostrava – Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222,   o 195 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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předložit bod 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za 
účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02645/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 386/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 423/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 679/2 - trvalý travní porost, 

parc. č. 680/2 - vodní plocha, zamokřená plocha, 

parc. č. 688/1 - orná půda, 

parc. č. 690/1 - orná půda, 

parc. č. 757/1 - zahrada, 

parc. č. 812 - trvalý travní porost, 

parc. č. 835 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 839/2 - zahrada, 

parc. č. 840/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

parc. č. 843/2 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 844/3 - orná půda, 

parc. č. 844/4 - orná půda, 

parc. č. 915/13 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 915/41 - trvalý travní porost, 

parc. č. 2048/2 - ostatní plocha, neplodná půda, 

v k.ú. Koblov, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 400494356 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2826/2 - zahrada, 

parc. č. 4165/1 - trvalý travní porost, 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4168/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4168/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

parc. č. 3206/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 400494356 

  

3) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 17 - zahrada, 

p.č.st. 562 - zastavěná plocha a nádoří, 

p.č.st. 1156 - zastavěná plocha a nádoří, 

p.p.č. 342/6 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 385/2 - zahrada, 

p.p.č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 479/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 491/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 802/1 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 802/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 
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za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů 

důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě 

na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 400494356 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemní přípojky VN včetně 
trafostanice, podzemního kabelového vedení NN včetně kabelové 
skříně a nadzemního vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02646/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemní přípojky VN včetně 1 ks jednosloupové trafostanice, podzemního 

kabelového vedení NN včetně 1 ks kabelové skříně a nadzemního vedení NN na pozemku: 

parc.č. 3265/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Radvanice, 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 Dalimilova, výměna OS_8151, NNv” 

  

2) rozhodla 

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

provozování nadzemní přípojky VN včetně 1 ks jednosloupové trafostanice, podzemního 

kabelového vedení NN včetně 1 ks kabelové skříně a nadzemního vedení NN k části pozemku: 

parc.č. 3265/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
PRUNI Park, a.s., návrh na uzavření dohody o skončení nájmu s J. Z. 
  
Usnesení číslo: 02647/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

PRUNI Park, a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Výstavní čp. 3201, PSČ 70200, 

IČO 258 53 309, 

v rámci stavby “Areál PRUNIWERK - Přístavba administrativy a certifikačního pracoviště, SO 

04 Přípojka vody” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku: 

p. p. č. 1104 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

PRUNI Park, a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Výstavní čp. 3201, PSČ 70200, 
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IČO 258 53 309, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 1104 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

se společností PRUNI Park, a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní čp. 3201, 

PSČ 702 00, IČO 258 53 309 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Areál PRUNIWERK - Přístavba 

administrativy a certifikačního pracoviště - SO 04 Přípojka vody” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 180,- Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu k části pozemku parc. č. 4246/13 - 

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

založeného smlouvou o nájmu ev. č. 2322/2014/MJ ze dne 7.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 30.6.2015 

s nájemcem XXXXX XXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXX 

k 30.11.2015 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene, pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 02648/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 766/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 799/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro investora: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “71010-008077 - VPI Výst. vrtul. hand. v areálu HZS MSK” 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

p. p. č. 766/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 799/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 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) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k 
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pozemku: 

p. p. č. 329/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

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

na dobu časově neomezenou, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 1388-565/2015 ze dne 

13.5.2015, za jednorázovou náhradu ve výši 65.824,- Kč včetně 21 % DPH 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného 
OKD, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02649/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle 

přílohy č.3 předloženého materiálu, k částem pozemků: 

parc.č. 50/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc.č. 50/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 3637/3 - ostatní plocha, manipulační plocha 

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

OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06  Karviná 

IČO  268 63 154 

za účelem zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě v částech 

pozemků parc.č. 50/1 a parc.č. 50/3 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v  rozsahu daném 

geometrickým plánem č. 3756-163/2014 ze dne 7.10.2014 a v části pozemku parc.č. 3637/3 v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3757-163/2014 
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ze dne 7.10.2014, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši               

1.210,- Kč včetně 21% DPH 

  

 
RM_M 25 
Návrh na přijetí daru vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. 
Slezská Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava a uzavření darovací 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s dárcem a povinným DIAMO, 
s.p. 
  
Usnesení číslo: 02650/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03523/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o přijetí daru, a to: 

- vodovod pro veřejnou potřebu o celkové délce 1 174 m je situovaný na pozemcích parc. č. 

2401, parc. č. 1946/77, parc. č. 1946/102, parc. č. 1946/101, parc. č. 1946/103, parc. č. 2396/1, 

parc. č. 2396/71, parc. č. 2367, parc. č. 2396/59, parc. č. 2396/55, parc. č. 2396/54, parc. č. 

2396/38, parc. č. 2396/87, parc. č. 2396/81, parc. č. 2396/68, parc. č. 2396/111, parc. č. 

2396/113, parc. č. 2382/1, parc. č. 2396/116, parc. č. 2381, parc. č. 2396/115, parc. č. 2396/70, 

parc. č. 2396/119, parc. č. 2396/121, parc. č. 2396/66, parc. č. 2396/52, parc. č. 2396/77, parc. 

č. 2396/35, parc. č. 2396/58, parc. č. 2396/94, parc. č. 2396/49, parc. č. 2396/57, vše v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava. Vodovod je osazen 9 ks podzemních hydrantů a 1 ks 

nadzemního hydrantu a je zakreslen v příloze č. 1 předloženého materiálu, 

- kanalizace pro veřejnou potřebu o celkové délce 1 556 m je situována na pozemcích parc. č. 

750/3 (ul. Na Baranovci), parc. č. 2398, parc. č. 2397/2, parc. č. 2396/35, parc. č. 2396/42, 

parc. č. 2396/77, parc. č. 2396/52, parc. č. 2396/1, parc. č. 2396/58, parc. č. 2396/59, parc. č. 

2396/66, parc. č. 2396/121, parc. č. 2396/119, parc. č. 2396/70, parc. č. 2396/68, parc. č. 

2396/115, parc. č. 2396/111, parc. č. 2396/110, parc. č. 2396/82, parc. č. 2396/67, parc. č. 

2374, parc. č. 2396/56, parc. č. 2396/75, parc. č. 2396/8, parc. č. 2402/1, parc. č. 2396/7, parc. 

č. 2396/91, parc. č. 2396/53, parc. č. 2396/45, parc. č. 2396/44, parc. č. 2396/38, parc. č. 

2396/49, parc. č. 2396/57, parc. č. 2396/71, parc. č. 2396/92, parc. č. 2367, parc. č. 2396/72, 

vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Kanalizace je opatřena revizními šachticemi s 

poklopy a dále podzemním septikem a odlehčovací komorou situovanými u napojení na 

kanalizaci v ulici Na Baranovci. Kanalizace je zakreslena v příloze č. 2 předloženého 

materiálu, 

- vodovod pro veřejnou potřebu o celkové délce 180 m je situovaný na pozemcích p. p. č. 
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472/12, p. p. č. 451/4, p. p. č. 472/7, p. p. č.  458/49, p. p. č. 458/3, vše v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, v trase od místa napojení na vodovod v ulici Orlovská až k šachtici A4 situovanou v 

bývalém areálu dolu Heřmanice. Vodovod je osazen 1 ks nadzemního hydrantu. Vodovod je 

zakreslen v příloze č. 3 předloženého materiálu 

a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

s dárcem 

DIAMO, státní podnik 

Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO: 00002739 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování a údržby kanalizace v částech pozemků: 

- parc. č. 2374 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2396/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2396/67 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2396/68 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2396/71 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- parc. č. 2396/72 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

a zřízení, provozování a údržby vodovodu v části pozemku: 

- p. p. č. 458/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s: 

DIAMO, státní podnik 

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

IČO 00002739, 

na dobu časově neomezenou za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 24.200,-Kč včetně 21% 

DPH 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci a vodovodu na statutární 

město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02651/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03461/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout prodat pozemek parc.č. 550 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Vítkovice 

XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 216.600,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města neprodat a nesvěřit nemovité věci či návrh na 
záměr města prodat a nesvěřit nemovité věci či návrh na záměr města 
neprodat a svěřit nemovité věci, v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita Nádražní, Jurečkova) 
  
Usnesení číslo: 02652/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03512/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č.p. 143 

pozemek parc. č. 362 

včetně součástí a příslušenství, tj. trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace včetně šachtic, 

lapač tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně plotových vrat, venkovní schody 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve  znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba č.p.143 

pozemek parc. č. 362 

včetně součástí a příslušenství, tj. trvalé porosty, přípojka vody, kanalizace včetně šachtic, 

lapač tuků, betonové dlažby včetně obrubníků, ploty včetně plotových vrat, venkovní schody 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

neoznačit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

4) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z 
účetní evidence odboru majetkového 
  
Usnesení číslo: 02653/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého  hmotného majetku z účetní evidence odboru 

majetkového v celkové pořizovací ceně   92 188,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení : 

předseda : Ing. Josef Kavala, odbor majetkový 

členové:    Ing. Petra Brňáková, odbor majetkový 

                 Bc. Marie Kučinská, odbor majetkový 

                 Ivana Fialová, odbor majetkový 

                Věra Válková, odbor financí a rozpočtu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedeném vyřazení z účetní evidence dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Informace o provedeném technickém zhodnocení budovy v k.ú. 
Moravská Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) a návrh na 
souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického 
parku Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02654/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 21. 10. 2015, 

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

o výpůjčce” ev. č. 2348/2009/MJ ze dne 8. 9. 2009, ve znění dodatků č. 1-2, 

že provedla technické zhodnocení pozemku parc. č. 2379/9, zast. plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova bez čp., (oddělení gynekologicko-porodnické, kožní, ORL a onkologie), k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s náklady ve výši 94.049,21 Kč včetně DPH dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

bV24 s.r.o. 

do budovy čp. 376, která je součástí pozemku parc. č. 4685/103, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava-Pustkovec 

  

 
RM_M 30 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu 
Vítkovice a návrh na odstranění staveb v ZOO Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02655/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03539/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí nemovitých věcí ze svěření městskému obvodu Vítkovice v souladu s 

ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a to: 

pozemku p.č.st. 5220, zast. plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp., jiná stavba, 

která stojí ještě na pozemku p.č.st. 5221 (LV 492 - vlastník SMO)  

pozemku p.p.č. 455/4, ostatní plocha, sporotviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/55, ostatní plocha, sportoviště a  rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/56, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/84, ostatní plocha, manipulační plocha 

pozemku p.p.č. 455/107, ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemku p.p.č. 455/108, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/109, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/111, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/112, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/114, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/115, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/117, ostatní plocha, zeleň 

pozemku p.p.č. 455/122, ostatní plocha, zeleň 

pozemku p.p.č. 455/123, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 455/124, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 455/125, ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemku p.p.č. 455/126, ostatní plocha, manipulační plocha 

pozemku p.p.č. 455/130, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 455/132, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 455/134, ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemku p.p.č. 455/135, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 455/136, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 460/11, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 460/51, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 460/52, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 460/53, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 460/55, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 460/56, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 460/57, ostatní plocha, jiná plocha 

pozemku p.p.č. 460/58, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 460/59, ostatní plocha, zeleň 

pozemku p.p.č. 460/60, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 460/61, ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemku p.p.č. 1530/1,ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemku p.p.č. 1530/2, ostatní plocha, jiná plocha 
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vše v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice 

  

2) souhlasí 

  
s odstraněním 

stavby bez čp.,če., která je součástí pozemku parc.č. 5270/6 (voliéra pro volavky) 

stavby bez čp.,če., která je součástí pozemku parc.č. 5328/3 (expozice sibiřských tygrů) 

části stavby bez čp.,če., která je součástí pozemku parc.č. 5326 (pavilon pro malé šelmy) 

stavby nezapsané v katastru nemovitostí na pozemku parc.č. 5336/1 (dřevěná bouda u 

kopytnaté zvěře) 

vše v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0713/ZM1418/10 ze 
dne 14.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02656/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0786/ZM1418/11 
k usnesení č. 0713/ZM1418/10 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0713/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015  v bodě 1) tak,  že vypouští níže 

uvedený text: 

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

a nahrazuje se novým textem: 
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”-  přípojky vody a kanalizace ke stavbě čp. 491” 

  

2) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 25.11.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02657/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu s 

XXXXXXX XXXXXXXXX 

XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova čp. 1803 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v 1. nadzemním 

podlaží prostory sloužící podnikání o celkové výměře 669,62 m2 (restaurace se zázemím a soc. 

zařízením), přesná specifikace těchto prostor je uvedená v příloze č. 1 smlouvy, a věcí 

movitých dle přílohy č. 2 smlouvy, 

na dobu jednoho dne, a to 7. 12. 2015, za jednorázové nájemné ve výši 5.000 Kč + DPH v 

zákonné výši, za účelem uspořádání společenské akce, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti, návrh na záměr města 
pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová a Mariánské Hory, návrh na 
záměr změnit smlouvu o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 02658/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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s umístěním sídla společnosti 

Moravský lesnický klastr, z. s. 

v budově č.p. 3124 na pozemku p. č. st. 3492/20 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, na adrese Antonína Brože 

2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 233/80 - orná půda, a to část A o výměře 

52,5 m2 a část B o výměře 99 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímcích, které 

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

zrušit 

  

3) rozhodla 

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

- p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1468,50 m2 

- p. p. č. 816/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48,90 m2 

- p. p. č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 0136/2012/MJ ze dne 1.2.2012, jejímž předmětem 

je výpůjčka části pozemku parc. č. 1071/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1346 m2, 

oddělena geometrickým plánem č. 4073-91/2001 ze dne 11.9.2001 a nově označena jako 

pozemek parc. č. 1071/49 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava formou uzavření dodatku 

č. 1, 

změnou smlouvy o výpůjčce dojde ke změně v čl. III. Doba výpůjčky, a to k prodloužení doby 

výpůjčky do 31.12.2018 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného 
břemene s vlastníkem pozemků Moravskoslezský kraj, návrh na 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem 
pozemku SŽDC, s.o. a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
s vlastníkem pozemku ŘSD pro oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 02659/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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k materiálu č. BJ1418 03468/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene veřejného osvětlení a sloupu k částem pozemků: 

p.p.č. 680/9 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice 

v  k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Moravskoslezský kraj 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  kabelového vedení světelného signalizačního zařízení k částem pozemků: 

p.p.č. 680/8 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 680/9 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 736/1 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 736/14 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/7 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1095/19 - ostatní plocha, silnice, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Moravskoslezský kraj 

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

  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti kabelového vedení světelného signalizačního zařízení a veřejného 

osvětlení k části pozemku: 

p.p.č. 1149/2 - ostatní plocha, dráha, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1-Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234 

a investorem stavby: 

Moravskoslezský kraj 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti veřejného osvětlení k 

části pozemku: 

parc.č. 2950/1 - ostatní plocha, silnice 

v  k.ú. Poruba, obec Ostrava, s: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČO 65993390 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02660/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby - “Stavební úpravy MK na ulici Kyjevské v Ostravě-Porubě” na části 

pozemku parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava 

o celkové výměře 441,5 m2, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

pro žadatele: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 

pro územní a stavební řízení 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku v k.ú. Přívoz, 
obec Ostrava a k části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
s SSMSK, příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 02661/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, a to: 

- k části pozemku p.p.č. 1067/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 62 m2 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Mariánskohorská) 

- k části pozemku parc.č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2307 m2 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Novinářská) 

s Moravskoslezským krajem 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Ostrava, Úprkova 1, PSČ 702 23 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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IČO: 00095711 

bezúplatně, na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2017, za účelem 

rekonstrukce a modernizace stávající silnice II/647 Ostrava, ulice Mariánskohorská včetně 

nájezdové rampy a mostu v rámci stavby “Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 

Ostrava, ul. Mariánskohorská” 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bezbariérového bytu č. 8, 
dohoda o skončení nájmu bezbariérového bytu č. 1, ul. Horní č. 
3033/201, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02662/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. XXXXXXXXXXXX ze 

dne 30.08.2013 na pronájem bezbariérového bytu č. X v bytovém domě č.p. 3033 na ul. Horní 

č.or. 102, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku  parc.č. 126/2, k.ú. Dubina u Ostrava, 

obec Ostrava, s nájemcem 

XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště Horní 3033/102, Ostrava-Bělský 

Les, 

na dobu určitou do 31.12.2017, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu bezbariérového bytu č. X v domě 

č.p. 3033, ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 126/2, 

k.ú. Dubina      u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les, 

k datu 30.11.2015, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout části 
pozemku v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava Návrh na záměr města vypůjčit 
pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02663/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

5605, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Těšínská), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

3827/1, ost. plocha - silnice o celkové výměře 43,83 m2, a to část označená v katastrální mapě 

jako (část “A”) o výměře 16,70 m2 a část označená v katastrální mapě jako (část “B”) o 

výměře 27,13 m2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava (ul. Junácká), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města 

vypůjčit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- p.č.st. 6590, zast. plocha a nádvoří o výměře 915 m2 

- p.p.č. 767/15, ost. plocha - jiná plocha o výměře 960 m2 

- p.p.č. 767/24, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 293 m2 

- p.p.č. 767/25, ost. plocha - zeleň o výměře 28 m2 

- p.p.č. 4494, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3348 m2 

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Výškovická), 

v souvislosti se změnou smlouvy o výpůjčce ev.č. 1654/2003/MJ ze dne 31.12. 2003, ve znění 

dodatků č. 1 - č. 22, 

v části týkající se předmětu výpůjčky, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 60 
Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů 
  
Usnesení číslo: 02664/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s postoupením pohledávek a s převzetím dluhů v 

rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí dluhů, kterou uzavřou 

postupitel a dlužník JXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX a postupník a přejímatel dluhů 

TXXXXX PXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o skončení nájmu bytu s nájemcem JXXXX KXXXXXXXX, trvale bytem 

XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXX, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s postoupením pohledávek a 

převzetím dluhů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 9 (jednotka č. 3030/9), 

ve 1.NP domu č.p. 3030, ul. Horní, č.or. 96,  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

TXXXXXX PXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

bytem: X XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, 702 00, Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s 

postoupením pohledávek  a převzetím dluhů dle bodu 1) tohoto snesení 

  

4) souhlasí 

  
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s postoupením pohledávek a s převzetím dluhů v 

rozsahu uvedeném ve smlouvě o postoupení pohledávek a o převzetí dluhů, kterou uzavřou 

postupitel a dlužník XXXX SXXXXXXXX BXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem trvale 

bytem: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX a 

postupník a přejímatel dluhů XXX. SXXXXXXXX BXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 

trvale bytem: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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XXXXXXX dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
uzavření Dohody o skončení nájmu bytu s nájemcem Ing. SXXXXXXXXXX BXXXXXX, 

nar. XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXX, Ostrava – XXXXXX XXX, 700 30, 

Ostrava, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví 

souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu č. 31 (jednotka č. 3030/31), 

ve 4.NP domu č.p. 3030, ul. Horní, č.or. 96,  k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s nájemcem 

XXX. SXXXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX X XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s 

postoupením pohledávek a převzetím dluhů dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

7) ukládá 

  
1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 61 
Návrh na uzavření dodatků k podnájemním smlouvám (ul. 30. dubna) a 
návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 02665/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření dodatku č. 1 k “Podnájemní smlouvě” ev. č. 2083/2014/MJ ze 

dne 18. 9. 2014, uzavřené se společností 

Automaty Kavamat Vending s.r.o. 

se sídlem: V Kolonii 42, Košatka, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 278 07 703, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření dodatku č. 2 k “Podnájemní smlouvě” ev. č. 2867/2009/MJ ze 

dne 30. 11. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2012, uzavřené se společností 

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., 

se sídlem: Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 19821, IČO: 411 89 698 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o vypůjčce s 

Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70884561, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č.st. 173, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova bez č.p./č.e., výroba, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to v přízemí, místnost č. 10 o 

výměře 294,2 m2, 

na dobu určitou ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2025 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 62 
Souhlas vlastníka pozemků s umístěním komunikace, obratiště a 
dešťové kanalizace na pozemcích v k.ú. Polanka nad Odrou, souhlas 
vlastníka pozemků s vynětím orné půdy ze zemědělského půdního 
fondu 
  
Usnesení číslo: 02666/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka pozemků s umístěním stavby komunikace, dešťové kanalizace pro odvodnění 

komunikace  pro potřeby územního  řízení na pozemku parc.č.2665/57, orná půda, a obratiště 

na části pozemku parc.č. 2665/42, orná půda, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

dle stanoviska Rady městského obvodu Polanka nad Odrou - příloha  č. 4 předloženého 

materiálu a dle žádosti o umístění stavby - příloha  č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
za vlastníka pozemků s trvalým vynětím pozemku parc.č. 2665/57 a části pozemku parc.č.  

2665/42 o výměře 63 m2, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,  ze zemědělského 
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půdního fondu z důvodu umístění obslužné komunikace a obratiště 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 02667/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se společností 

FC Baník Ostrava, a.s. 

Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Nákup vodoměrů 2016”, poř. č. 170/2015 
  
Usnesení číslo: 02668/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 02272/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Nákup vodoměrů 

2016”, z důvodů uvedených v předloženém materiálu, uchazeče, kteří předložili svou nabídku 

pod: 

poř. č. 1 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 54/3, PSČ 130 00 

IČO: 48114651, 
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a to v části 2. veřejné zakázky 

poř. č. 2 

Kamstrup A/S 

Skanderborg, Stilling, Industrivej 28, DK-8660, Dánské království 

Kamstrup A/S - organizační složka 

Praha 4, Na Pankráci 58, PSČ 140 00 

IČO: 28395042, 

a to ve všech částech veřejné zakázky (část 1. a část 2.) 

poř. č. 3 

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. 

Ústí nad Labem, Raisova 769/9, PSČ 400 03 

IČO: 28685521, 

a to ve všech částech veřejné zakázky (část 1. a část 2.) 

  

2) rozhodla 

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

materiálu a o výběru nejvhodnějších nabídek a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu na nákup vodoměrů v roce 2016 s uchazečem, který podal svou nabídku pod poř. č. 

4: 

Itron Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Praha 5, Naskové 3, PSČ 150 00 

IČO: 49245767 

pro část 1. veřejné zakázky - Vodoměry DN 15 L 110 

za cenu nejvýše přípustnou 122.800,- Kč bez DPH 

pro část 2. veřejné zakázky - Vodoměry DN 25 L 260 

za cenu nejvýše přípustnou 1.573.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 16 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02669/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s odpisem nedobytných pohledávek Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, v celkové výši 525.935,19 Kč dle 

příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 70631883 
  
Usnesení číslo: 02670/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Opavská 4472/46, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 70631883 v celkové 

pořizovací ceně 618.433,78 Kč, jehož zůstatková cena činí 42.770,78 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 - referent MTZ 

                      Miroslav Dítě - údržbář 

                      Marek Schindler - údržbář 

                      Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jitka Ulrichová, T: 31.12.2015 

 vedoucí provozu 

  
 



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 39/79  

RM_M 7 
Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů 
městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem 
zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02671/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh “Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským 

obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 

kriminality na rok 2016” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským obvodům z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2016  za účelem zabezpečení prevence kriminality na jejich 

úrovni 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

informovat starosty městských obvodů o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 15 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov 
Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace ve výši 20.487 tis. 
Kč 
  
Usnesení číslo: 02672/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz 

ve výši 20.487 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s realizací akce “Rekonstrukce a 
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výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení” 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 

   na pol. 2451, org. 43, ORJ 180                                                                       o    6 332 tis. Kč 

- zvyšují ostatní přijaté vratky transferů 

  na § 4350, pol. 2229, org. 41, ORJ 180                                                           o       848 tis. Kč 

  na § 4357, pol. 2229, ORJ 180                                                                         o    3 700 tis. Kč 

  na § 4357, pol. 2229, org. 39, ORJ 180                                                            o      120 tis. Kč 

- snižují se kapitálové výdaje ORJ 230 

   na § 3639, pol. 6121, org. 8141000000                                                          o     4 487 tis. Kč 

   na § 3639, pol. 6121, ÚZ 30100000, org. 8141000000                                  o     1 250 tis. Kč 

   na § 3639, pol. 6121, ÚZ 30122863, org. 8141000000                                  o        563 tis. Kč 

   na § 3639, pol. 6121, ÚZ 30522863, org. 8141000000                                  o     3 187 tis. Kč 

 - zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

  na § 4357, pol. 6351, org. 35, ORJ 180                                                           o    20 487 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného  ukazatele, a to 

zvýšení investičního příspěvku právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
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příspěvková organizace  o 20.487 tis. Kč                         

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 57 
Příprava a podání žádosti o dotaci z operačního programu 
Zaměstnanost pro projekt “Nové metody práce s uživateli v Domově 
pro seniory Kamenec” právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 
  
Usnesení číslo: 02673/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu ”Nové metody práce s uživateli v Domově pro seniory Kamenec” a podání 

žádosti o dotaci pro tento projekt v rámci operačního programu Zaměstnanost, investiční 

priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně 

zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

  

2) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 03_15_23 Podpora procesů ve službách a podpora 

rozvoje sociální práce v rámci operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Ing. Juraj Chomič, MBA, T: 30.11.2015 

 ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

  
 

RM_M 2 
Návrh na zavedení systému environmentálního managementu, 
certifikovaného dle mezinárodní technické normy ČSN EN ISO 14001 na 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02674/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zavedení systému environmentálního managementu, certifikovaného dle mezinárodní 

technické normy ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 

  

2) zřizuje 

  
odbornou pracovní skupinu rady města za účelem implementace systému environmentálního 

managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následným dohledem na jeho funkčnost, 

dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

3) jmenuje 

  
členy odborné pracovní skupiny rady města za účelem implementace systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následným dohledem na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování, a to ve složení: 

předsedkyně: 

Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

členové: 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. - odbor ochrany životního prostředí 

Mgr. Magdalena Geržová - odbor ochrany životního prostředí 

Ing. Michal Gacka - odbor ochrany životního prostředí 

Ing. Magdalena Fridrichová - odbor platový a personální 

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

sdruženého nákupu 

Bc. Gabriela Balcaříková - kancelář primátora 

Ing. Jitka Krzemieňová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

Ing. Karla Hellebrandová - odbor interního auditu a kontroly 

Ing. Jana Krátká - odbor strategického rozvoje 

Ing. David Wegiel - odbor financí a rozpočtu 

  

4) jmenuje 

  
zvláštního zástupce vedení pro implementaci systému environmentálního managementu podle 
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ČSN EN ISO 14001, Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 

  

 
RM_M 35 
Náhrada škody způsobené společností ICZ, a. s. 
  
Usnesení číslo: 02675/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vystavením sankční faktury na společnost ICZ, a. s. IČO: 25145444, se sídlem Na hřebenech 

II 1718/10, 140 00  Praha 4 - Nusle a jejím započtením vůči faktuře za služby poskytnuté dle 

smlouvy č. 1501/2010/IT/LPO, čl. II. 2. 2 za poslední čtvrtletí roku 2015 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 36 
Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací č. 0153/2011/IT se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 02676/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0153/2011/IT se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, 

Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Nákup IT techniky 
  
Usnesení číslo: 02677/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup 10 ks monitorů 24” a 30ks monitorů 19” a nákup 25 ks 

tiskáren dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová,  

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 18 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní 
č.2329/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 02678/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 11131/RM1014/144 ze dne 07.10.2014 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2329/2014/OI/LPO “Náměstí 

O.-Jih, veřejný prostor Hrabůvka” se zhotovitelem (příkazníkem): 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 

27787443 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření “Smlouvy o právu provést stavbu” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02679/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Vybavení křižovatky 

č.3030 Výškovická x Pavlovova SSZ” mezi vlastníkem pozemku Dopravním podnikem 

Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:61974757 

a investorem 

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

předmětem je stavba světelného signalizačního zařízení na celém pozemku p.p.č. 1095/26 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do 

Radvanic” mezi vlastníkem pozemku Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:61974757 

a investorem 

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

předmětem je stavba přeložky veřejného osvětlení a vodovodu na pozemcích p.č. 4124/1 a p.č. 

4155/10 v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Dohodu o podmínkách umístění a zřízení stavby” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa 

F, U - Kaminského, Ječmínkova” s Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 70218 

Ostrava, IČO: 70890692,  na pozemcích p.č. 3818/23, p.č. 3818/24, p.č. 3818/1 v k.ú. Stará 

Bělá a na pozemku p.č. 110/114 v k.ú. Dubina u Ostravy, vše obec Ostrava dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - 

Kaminského, Ječmínkova” mezi vlastníkem pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle, IČO: 65993390 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 1521/4 v k.ú. Nová Bělá p.č. 3818/1 

v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy č. 34/15 o nájmu pozemku”, návrh 
na uzavření “Dohody o vydání bezdůvodného obohacení” a návrh 
“Dodatku č. 1 o prodloužení platnosti smlouvy” 
  
Usnesení číslo: 02680/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Nájemní smlouvy č. 34/15 o nájmu pozemku”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi pronajímatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

 a 

nájemcem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude pronájem části pozemku parc.č. 71 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o vydání bezdůvodného obohacení”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezky - úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová” mezi oprávněným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

 a 

povinným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č.  3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Dodatku č. 1 o prodlužení platnosti smlouvy ze dne 30.7.2013”  v souvislosti se 

stavbou “MÚK Moravská - Místecká” mezi: 
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Shell Czech Republic a.s. 

Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 

IČO: 15890554 

 a 

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

IČO: 00845451 

jehož předmětem bude prodloužení platnosti smlouvy ze dne 30.7.2013 dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Černá louka I. etapa - ul. Nová Pivovarská (DÚR+IČ)”, 
poř. č. 148/2015 
  
Usnesení číslo: 02681/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu 

pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu “Černá louka I. etapa - ul. Nová 

Pivovarská” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s uchazečem: 

OSA projekt s.r.o. 

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

IČO: 47155337 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 42767377 

členy společnosti “Černá louka - Pivovarská” 

za cenu nejvýše přípustnou 1.848.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Nádražní - shybka”, poř.č. 
190/2015 
  
Usnesení číslo: 02682/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

vodovodu ul. Nádražní - shybka” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

TALPA - RPF, s.r.o. 

se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava 

IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 2.741.575,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Svatoplukova-Ostravská 
Universita”, poř. č. 188/2015 
  
Usnesení číslo: 02683/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava kanalizace ul. Svatoplukova-Ostravská Universita” k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.692.606,17 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ul. Nádražní - dodatek č. 2”, poř. č. 
204/2015 
  
Usnesení číslo: 02684/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01495/RM1418/24 
k usnesení č. 00764/RM1418/13 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  a o uzavření dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9.4.2015 na realizaci stavby “Rekonstrukce 

ul. Nádražní” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, kterým se: 

- upravuje předmět smlouvy 

- zvyšuje cena díla o 2.134.916,71 Kč bez DPH 

s uchazečem: 

STRABAG a.s. 

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

IČO: 60838744 

a 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

sdružené ve “Společnosti Nádražní” 

se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov 

  

 
RM_M 50 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02685/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2 a  k nabytí dle čl. 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi - 
ev.č. zákazníka 2753/2015/HS a 2754/2015/HS na hladině nízkého napětí 
pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02686/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi, ev. č. zákazníka 

2753/2015/HS se společností  ENWOX ENERGY s.r.o., Denisova 639/2, 702 00  Ostrava- 

Moravská. Ostrava, IČ: 02639564 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

b) o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi, ev. č. zákazníka 

2754/2015/HS se společností  ENWOX ENERGY s.r.o., Denisova 639/2, 702 00  Ostrava- 

Moravská. Ostrava, IČ: 02639564 dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů na podatelnách MMO 
  
Usnesení číslo: 02687/RM1418/39 

(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 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č.910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č.910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

  

 
RM_M 56 
Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby přístřešku pro 
automobily na pozemcích parc.č. 415/53 – trvalý travní porost a parc.č. 
407/3 – trvalý travní porost, oba v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, jako 
vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 02688/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti  (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 407/6 – 

trvalý travní porost v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

přístřešku pro automobily na pozemcích parc.č. 415/53 – trvalý travní porost a parc.č. 407/3 – 

trvalý travní porost, oba v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro investora stavby: XXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 1)  tohoto usnesení  a s tím spojené  veškeré 

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.11.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.11.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na doplnění elektroinstalace v 
garážích MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 02689/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na doplnění elektroinstalace v garážích MMO na ul. 

Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách firmě ELPOL s.r.o., IČO 26831589 za cenu 

nejvýše přípustnou 163.985,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Ostraha objektů a pozemků v areálu Calomka”, poř. č. 
192/2015 
  
Usnesení číslo: 02690/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění fyzické ostrahy 

objektů a pozemků v areálu Calomka na ul. U Lesa v Ostravě - Hrabůvce  v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

Jan Tomický 

Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava-Výškovice 

IČO: 62273094 

za  nejvýše přípustnou  sazbu  za jeden den ostrahy 1.170,- Kč bez DPH / 1 pracovník 

  

 
RM_M 1 
Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o umístění technického zařízení pro 
sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
  
Usnesení číslo: 02691/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 7  ke smlouvě č. 92/2006/CDBP/OÚ o umístění technického zařízení pro 

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

biometrickými údaji, uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a STÁTNÍ TISKÁRNOU 

CENIN, státním podnikem, se sídlem Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, IČO 00001279 
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RM_M 14 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02692/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní DXXXXX ChXXXXXX, trvalý 

pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, o vzdání se funkce 

přísedící zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02693/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady: 

č.1) Změny ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS 

pro rok  2016 

č.2) Kritéria financování veřejné linkové dopravy v ODIS v roce 2016 

č.3) Výjimky v dělbě tržeb mezi dopravci v Integrovaném dopravním systému 
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Moravskoslezského kraje ODIS 

č.4) Sjednání obchodního případu nad 500 000 Kč  

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: , T: 30.11.2015 

 delegovaný zástupce 

  
 

RM_M 55 
Dohoda o změně Smlouvy č. 9255920579-D o poskytnutí dotace z 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích - 24 nájemních bytů (2 samostatné domy) ul. Baarova, Ostrava- 
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 02694/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 02239/RM1418/33 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o změně Smlouvy č. 9255920579-D o poskytnutí dotace z prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích mezi Státním fondem 

rozvoje bydlení, IČ 70856788 se sídlem Praha, Staré město, Dlouhá 741/13, PSČ 110 00 a 

statutárním městem Ostrava, IČ 00845451 se sídlem Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava  dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Ukončení realizace projektu Prodloužená ul. Porážková 
  
Usnesení číslo: 02695/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 6309/RM1014/82 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Prodloužená ul. Porážková” 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 
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2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Prodloužená ul. Porážková” dle podmínek stanovených ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0919/2013/OER - příloha č. 2) 

a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Josef Kavala, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) žádá 

  
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění udržitelnosti projektu “Prodloužená ul. Porážková” dle podmínek stanovených ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0919/2013/OER - příloha č. 2) 

a o poskytování informací odboru strategického rozvoje 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2020 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace potřebné k vypracování zprávy o stavu a změnách projektu v období 

udržitelnosti projektu “Prodloužená ul. Porážková” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0919/2013/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) ukládá 

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

účastí a sdruženého nákupu 

vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - poskytovateli 

dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu “Prodloužená ul. 

Porážková” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady (ev. č. 0919/2013/OER) 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 45 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k 
projektu “Akční plán 2016 marketingové strategie rozvoje cestovního 
ruchu turistické oblasti Ostravsko” v rámci dotačního programu 
Podpora destinačních managementů turistických oblastí 
Moravskoslezského kraje 2015-2016 
  
Usnesení číslo: 02696/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 01677/RM1418/27 ze dne 30.6.2015 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na financování provozních nákladů projektu “Akční plán 

2016 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“ v rámci 

dotačního programu „Podpora destinačních managementů turistických oblastí 

Moravskoslezského kraje 2015-2016“ dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 46 
Rozpočet a plán činností zájmového sdružení právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02697/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00287/RM1418/7 
k usnesení č. 01177/RM1418/20 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy 

s návrhem rozpočtu a plánu činností zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA na rok 2016 dle příloh č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Ukončení projektu “Firemní školka statutárního města Ostrava” 
financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 02698/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Firemní školka statutárního města Ostrava”, 

spolufinancovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Řízení 
Strategie Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace 2014-
2020” 
  
Usnesení číslo: 02699/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Řízení Strategie Integrované 

teritoriální investice ostravské aglomerace 2014-2020” v rámci výzvy č. 3 Operačního 

programu Technická pomoc, specifický cíl 1.3 Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na 

nižší než národní úrovni dle předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Strategický plán rozvoje Statutárního města Ostrava”, 
poř. č. 214/2015 
  
Usnesení číslo: 02700/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plánu rozvoje statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

BeePartner a.s. 

se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec 

IČO: 03589277 

za cenu nejvýše přípustnou 1.891.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Obnova vozového parku”, poř. č. 124/2015 
  
Usnesení číslo: 02701/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
25 

  
k usnesení č. 01925/RM1418/29 
k usnesení č. 01775/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí nabídek v jednotlivých částech 

veřejné zakázky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o výběru nejvhodnějších nabídek a 

uzavření smluv dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu na obnovu vozového parku 

Magistrátu města Ostravy a Městské policie Ostrava s uchazeči, kteří podali svou nabídku: 

pod poř. č. 4 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 

se sídlem: Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00 
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IČO: 63073188 

- pro část 1. veřejné zakázky - Obnova vozového parku/2 ks osobních vozidel s pohonem na 

motorovou naftu - za cenu nejvýše přípustnou 1.240.000,- Kč bez DPH 

- pro část 2. veřejné zakázky - Obnova vozového parku/7 ks osobních vozidel s pohonem na 

CNG/benzín - za cenu nejvýše přípustnou 2.795.000,- Kč bez DPH 

pod poř. č. 3 

M 3000, a.s. 

se sídlem: Praha 8 - Karlín, Šaldova 36, PSČ 180 00 

IČO: 25084526 

- pro část 3. veřejné zakázky - Obnova vozového parku/2 ks užitkových vozidel s pohonem na 

CNG/benzín - za cenu nejvýše přípustnou 2.022.697,88 Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
zálohové platby ve výši: 

- pro část 1. veřejné zakázky - 1.500.400,00 Kč vč. DPH 

- pro část 2. veřejné zakázky - 3.381.950,00 Kč vč. DPH 

- pro část 3. veřejné zakázky - 2.447.464,44 Kč vč. DPH 

  

 
RM_M 32 
Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02702/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s 

pronajímatelem HXXX DXXXXX, nar.XXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXX, 700 30 

Ostrava - XXXXX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02703/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
2) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa s 
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pronajímatelem XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX, dle přílohy č.1  předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02704/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku zaměstnancům statutárního města Ostravy 

zařazeným k městské policii dle přílohy č.2 a č.3 předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační 

protokol 

předseda:  Milada Vontorová - referent PO a BP MP 

členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  

 
RM_M 9 
Návrh na změnu financování projektu “Bezpečnostní úpravy a 
komunikace pro pěší na ulici Světlovské” z ROP Moravskoslezsko ID 
projektu: 0406/12 
  
Usnesení číslo: 02705/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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se změnou financování projektu “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici 

Světlovské” městského obvodu Proskovice v roce 2015, a to poskytnutí předfinancování ve 

výši 5 345 tis. Kč,  v tom spolufinancování ve výši 1 396 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí dotace ve výši 19 tis. Kč na dokrytí projektu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 615                      o 19 tis. Kč 

snižuje se rozpočtová rezerva ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                                    o 19 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice 

zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615                    o 19 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci 3935 

na § 2223, pol. 6121, ÚZ 3500                                   o 19 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 34 
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Ozdravné 
pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015 
  
Usnesení číslo: 02706/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8911/RM1014/116 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 24241362 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

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

jednajícím prostřednictvím městského obvodu Poruba, kontaktní adresa: Úřad městského 

obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČ: 00845451 a poskytovatelem 

Státním fondem životního prostředí České republiky,  se  sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 

Praha 11, IČ: 00020729, na financování projektu Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu 

Poruba ve školním roce 2014/2015 ze  Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Programu podpory ozdravných pobytů dětí  z oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší dle podmínek od poskytovatele Státního fondu životního prostředí České 

republiky, se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, na projekt Ozdravné 

pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2014/2015 dle přílohy č. 2 a č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod  Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.03.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 17 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) pro projekt 
“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” v rámci 
programu Podpora bydlení pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 02707/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
50 
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k usnesení č. 00364/RM1418/8 
k usnesení č. 01930/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle podmínek poskytovatele Česká republika - 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt 

“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
navýšení spolufinancování o částku ve výši 132 tis. Kč v roce 2015 v rámci projektu 

“Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa”, přičemž celková částka 

spolufinancování v roce 2015 činí 3 441 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

a) snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                      o 132 tis. Kč 

b) zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602       o 132 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602       o 132 tis. Kč 

zvýší kapitálové výdaje na akci “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. 

etapa” 
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na § 3745, pol. 6121, ÚZ 3500                      o 132 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2015 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz”, poř. č. 
115/2015 
  
Usnesení číslo: 02708/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 0747/ZM1418/11 
k usnesení č. 0542/ZM1418/8 
k usnesení č. 01795/RM1418/28 
k usnesení č. 02079/RM1418/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

předloženého materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky na poskytnutí úvěru ve výši 55 mil. 

Kč pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz na nákup nemovitých věcí a věcí movitých 

v rozsahu dle předloženého materiálu  za podmínky rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření 

smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř.č. 1: 

Komerční banka, a.s. 

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407 
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IČO: 45317054 

za cenu nejvýše přípustnou 6.929.494,33 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 55 mil. Kč pro městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz na nákup nemovitých věcí a věcí movitých v rozsahu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření Smlouvy o úvěru dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 25.11.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 4 
Uzavření Dodatků ke Smlouvě o běžném účtu v České spořitelně, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02709/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu (pro účet č. 1595552/0800) mezi Českou 

spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 a statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu (pro účet č. 1649297309/0800) mezi 

Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu (pro účet č. 27-1649297309/0800) mezi 

Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47 a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o běžném účtu (pro účet č. 20028-1649297309/0800) 

mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45 24 47  a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s. pro účely projektu 
„Koruna ze vstupu“ zapojením Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace do mezinárodního systému podpory projektů 
ohrožených druhů zvířat a rostlin 
  
Usnesení číslo: 02710/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,                 

PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02711/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 tis.Kč městskému obvodu Petřkovice ke krytí 

výdajů spojených s protismykovou úpravou komunikace na ul. Balbínova v místě před 

křižovatkou s ul. Hlučínskou 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 608 o 347 tis.Kč (B.1.) 

                                                                   org. 604 o 7 009 tis.Kč (B.2.) 

                  pol. 4137, ORJ 120, org. 618 o 300 tis.Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5131, org. 8941 o 10 tis.Kč 

                                            pol. 5139, org. 8937 o 74 tis.Kč 

(C.3.) na ORJ 180, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5139 o 160 tis.Kč 

                                                            pol. 5175 o 40 tis.Kč 

(C.5.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 200 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5171, ÚZ 3412 o 24 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5151 o 150 tis.Kč 

                               § 5311, pol. 5171 o 50 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5171 o 250 tis.Kč 

(C.9.) na ORJ 300, § 3745, pol. 5169, org. 60000000, ÚZ 3637 o 4 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 53515319 o 1 391 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 53190001 o 77 tis.Kč 

                                                             org. 61000000, ÚZ 3637 o 4 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 53515319 o 1 700 tis.Kč 

                                                                                       ÚZ 53190001 o 93 tis.Kč 

(C.10.) na ORJ 130, § 1014, org. 4271, pol. 5131 o 2 tis.Kč 

                                                               pol. 5132 o 1 tis.Kč 

                                                               pol. 5137 o 140 tis.Kč 

                                                               pol. 5139 o 150 tis.Kč 

                                                               pol. 5162 o 3 tis.Kč 

                                                               pol. 5169 o 20 tis.Kč 

                                                               pol. 5171 o 20 tis.Kč 

                                 § 6112, pol. 5173 o 70 tis.Kč 

                                              pol. 5175 o 35 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5161 o 1 500 tis.Kč 

                                              pol. 5162 o 200 tis.Kč 

                                              pol. 5164 o 50 tis.Kč 

                                              pol. 5169 o 500 tis.Kč 

                                              pol. 5176 o 50 tis.Kč 

                                              pol. 5361 o 60 tis.Kč 

                                              pol. 5363 o 85 tis.Kč 

                                 § 6409, pol. 5909 o 2 tis.Kč 
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- kapitálové výdaje 

(B.3.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141000000, ÚZ 8224 o 367 tis.Kč 

                                                                                          ÚZ 30108224 o 1 248 tis.Kč 

                                                                                          ÚZ 30122863 o 532 tis.Kč 

                                                                                          ÚZ 30522863 o 3 161 tis.Kč  

na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 110 tis.Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 6121, ORJ 136 o 386 tis.Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7234 o 500 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3173 o 250 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 125, § 2212, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 3120000000 o 82 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 3112000000 o 75 tis.Kč 

                                                                                     org. 3134000000 o 75 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 38588505, org. 3167000000 o 75 tis.Kč  

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 38103636, org. 3120000000 o 15 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 38103637, org. 3112000000 o 14 tis.Kč 

                                                                                     org. 3134000000 o 14 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 38100000, org. 3167000000 o 14 tis.Kč 

                               § 4350, pol. 6123, ÚZ 3637, org. 83000000 o 57 tis.Kč 

                               § 4357. pol. 6123, ÚZ 3637, org. 83000000 o 57 tis.Kč                     

na § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 727 tis.Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 511 o 100 tis.Kč (C.2.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 347 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 7 009 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o 300 tis.Kč (C.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 272, § 5311, pol. 5499, org. 8939 o 84 tis.Kč   

na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 100 tis.Kč (C.2.) 

na § 4349, pol. 5169, ORJ 180, ÚZ 7109 o 200 tis.Kč (C.3.) 

(C.5.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5038 o 20 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 400 tis.Kč 

                                            pol. 5152 o 410 tis.Kč 

                                            pol. 5153 o  200 tis.Kč 

                                            pol. 5154 o 200 tis.Kč 

                                            pol. 5173 o 80 tis.Kč 

(C.6.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5151, org. 4271 o 25 tis.Kč 
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                               § 2212, pol. 5169 o 75 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 200 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 5169 o 76 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 5152 o 350 tis.Kč 

                                            pol. 5157 o 50 tis.Kč 

                               § 3745, pol. 5169 o 84 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 125, § 2212, pol. 5169, ÚZ 3636 o 96 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 5169, ÚZ 3637 o 175 tis.Kč 

                               § 2221, pol. 5169 o 88 tis.Kč 

                               § 4350, pol. 5169, ÚZ 3637 o 114 tis.Kč 

                               § 3699, pol. 5169 o 5 tis.Kč   

(C.10.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5136 o 50 tis.Kč 

                                              pol. 5156 o 400 tis.Kč 

                                              pol. 5162 o 380 tis.Kč 

                                 § 6171, pol. 5156 o 250 tis.Kč 

                                              pol. 5166 o 608 tis.Kč 

                                              pol. 5171 o 500 tis.Kč 

                                              pol. 5173 o 400 tis.Kč 

                                              pol. 5173, org. 2002 o 300 tis.Kč         

- kapitálové výdaje 

(C.7.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7311 o 500 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3118 o 250 tis.Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 727 tis.Kč (E.1.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 5 308 tis.Kč (B.3.) 

- účelová rezerva 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3637 o 3 269 tis.Kč (C.9.) 

Městský obvod Petřkovice (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 100 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na protismykovou úpravu komunikace ul. Balbínova v místě před 

křižovatkou s ul. Hlučínskou na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 100 tis.Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 1 394 tis.Kč 
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- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 1 394 tis.Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 478 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 478 tis.Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 1 973 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 1 973 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (A.1., A.2.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 2 521 tis.Kč 

                                                                                                      ÚZ 33x13233 o 161 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 2 521 tis.Kč 

                                                   § 43xx, pol. 5336, ÚZ 33x13233 o 161 tis.Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 482 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 482 tis.Kč 

Městský obvod Svinov (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 205 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 205 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 32x33058 o 213 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 311x, pol. 5336, ÚZ 32x33058 o 213 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) bere na vědomí 

  
změnu použití finančních prostředků na účelovou opravu místních komunikací dle bodu D.1. 

důvodové zprávy 
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5) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120 tis.Kč 

pro příspěvkovou organizaci Janáčkova filharmonie Ostrava na projekt “Orchestr 

Moravskoslezského kraje” 

  

 
RM_M 63 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02712/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03492/15 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 4357, pol. 2229, ORJ 180, ÚZ 160, org. 43 o 94 tis.Kč 

na § 4399, pol. 2229, ORJ 180 o 20 tis.Kč 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 483 tis.Kč 

                                      ÚZ 35015 o 483 tis.Kč  

                                      ÚZ 34070 o 195 tis.Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 370 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 180, § 4350, pol. 6123, org. 83000000, ÚZ 38588505 o 1 097 tis.Kč 

                                                                            ÚZ 38100000 o 194 tis.Kč 

                                   pol. 6123, org. 83000000 o 140 tis.Kč  

                     § 4357, pol. 6123, org. 83000000, ÚZ 38588505 o 1 098 tis.Kč 

                                                                            ÚZ 38100000 o 194 tis.Kč 

                                   pol. 6123, org. 83000000 o 26 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 
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na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 483 tis.Kč 

                                                   ÚZ 35015, org. 4241 o 483 tis.Kč  

na § 3312, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4212 o 150 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34070, org. 4251 o 45 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 370 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 13 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 13 tis.Kč 

na § 4350, pol. 6351, ORJ 180, org. 34 o 658 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 659 tis.Kč  

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 34 o 659 tis.Kč 

                                                   org. 35 o 659 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 

a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 966 tis.Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava o 150 tis.Kč 

Komorní scéna aréna o 45 tis.Kč 

Dětské centrum Domeček o 370 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 13 tis.Kč 

c) snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Sluníčko o 1 317 tis.Kč 
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Domov Slunovrat o 1 318 tis.Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e  účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 47 413 tis.Kč 

- z v y š u j í  běžné výdaje 

na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3130000000 o 22 096 tis.Kč 

                                                                           org. 3141000000 o 25 317 tis.Kč 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 2 
Zpráva o průběhu forenzních auditů u vybraných obchodních 
společností a Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 02713/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Zprávu o průběhu forenzních auditů u vybraných obchodních společností a Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvkové organizace 

  

 
RM_M 38 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do Švédska (Stockholm) ve dnech 26.-
27.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02714/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

   

zahraniční pracovní cestu Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Švédska 

(Stockholm) ve dnech 26.-27.11.2015 za účelem účasti na studijní cestě organizované 

Ministerstvem životního prostředí 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 15.12.2015 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 49 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, ......................... do Francie (Cannes) ve dnech 14.-
17.03.2016 
  
Usnesení číslo: 02715/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Ing. Lumíra Palyzy,                      

1. náměstka primátora, Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve 

dnech 14.-17.03.2016 za účelem účasti na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2016 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 



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 75/79  

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 1. náměstkovi primátora Ing. Lumíru Palyzovi,  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 05.04.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku 
“Ostravská radnice” v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02716/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 02370/RM1418/35 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 

2016 společnosti Mediaservis, s.r.o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 

24197360 na základě výsledku elektronické aukce č. 4857/2015 ze dne 2.11.2015 za 281 160,- 

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

  

 
RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku “Ostravská 
radnice” v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02717/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 02369/RM1418/35 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2016 

společnosti CZECH PRINT CENTER a.s., Černokostelecká 613/145, 100 00 Praha 10, IČO: 

43875548 na základě výsledku elektronické aukce č. 4855/2015 ze dne 30.10.2015 za                   

903 100,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk publikace s názvem 
“Ostrava Metropolitan Magazine” v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02718/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 02371/RM1418/35 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk publikace “Ostrava Metropolitan Magazine” 

v roce 2016 společnosti PRINTO spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava - Poruba, 

IČO: 45196907 na základě výsledku elektronické aukce č. 4856/2015 ze dne 30.10.2015 za 

360 000,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Poskytování právních služeb 
  
Usnesení číslo: 02719/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování právní  pomoci č. 0089/2014/LPO 

uzavřené dne 24.1.2014 mezi statutárním městem Ostrava a Advokátní kanceláří Pyšný, Srba 

& Partneři v.o.s., IČO: 64615065, se sídlem Občanská 16, 710 00  Slezská Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2015 vč. návrhu 
na personální změny v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 02720/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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2) bere na vědomí 

  
rezignaci na funkci člena komise: 

a) kultury 

    - Mgr. KXXXXXXX OXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX 

XX, 710 00 XXXXXXXXXXXXXXX 

b) pro cestovní ruch a prezentaci města 

    - JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM 

c) pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

    - Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora 

    - KXXXX GXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, 700 30 Ostrava-XXXXXX 

d) právní 

    - Mgr. JXXX MXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX X, 

702 00 Ostrava 

  

3) odvolává 

  
z funkce člena komise: 

a)  pro sport a volný čas 

     - Jindřicha Středulu, člena ZM 

 

b) muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

    - ČXXXXXX PXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX X, 710 00 

OstravaXXXXXXXXX 

  

4) jmenuje 

  
do funkce člena komise: 

a) kultury 

    - RXXXXXXX VlXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, 702 

00 XXXXXXX X 

b) pro cestovní ruch a prezentaci města 

    - Bc. PXXXXXX NXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 
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XXXXXXX, 700 30 Ostrava-XXXXXX 

c) pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

    - JXXXXXX UXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XX, 747 74 

XXXXXXXXXX 

d) právní 

     - MXXXXXXX VXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXX 

XXXXXXX,  702 00 XXXXXXX 

e) pro sport a volný čas 

     - Mgr. ZXXXXX BXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXX X, 708 00 Ostrava- 

        XXXXXX 

f) muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 

    - RNDr. JXXXXX KXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX, 

721 00 Ostrava-XXXXXX 

  

 
RM_M 64 
Žaloba proti společnosti CET 21 spol. s r.o. o uveřejnění odpovědi 
  
Usnesení číslo: 02721/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 02553/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby proti společnosti CET 21 spol. s r.o., Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, 

IČO:458 00 456, o uveřejnění odpovědi dle § 39 zákona č. 231/2001 Sb., zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Zpráva ze 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: 02722/RM1418/39 

(zn.předkl.) 
42 
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k usnesení č. 02364/RM1418/35 
k usnesení č. 02173/RM1418/32 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze 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 

  

 
  
 
 


