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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 01.12.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02723/RM1418/40 RM_M 0 Schválení programu 40. schůze rady města dne 

01.12.2015 

28 

02724/RM1418/40 RM_M 15 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc říjen 2015 

25 

02725/RM1418/40 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Nákup traktoru - Městská 

policie Ostrava II.”, poř. č. 178/2015 

25 

02726/RM1418/40 RM_M 48 Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Polska (Wroclaw) ve dnech 15.-21.9.2015 a 

Spojených arabských emirátů (Al Ajn) ve dnech 

5.-20.10.2015 

42 

02727/RM1418/40 RM_M 49 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z 

programu “Podpora bydlení” podprogramu 

“Regenerace sídlišť pro rok 2016” pro projekt 

“Regenerace sídliště Vršovců - III. etapa, Ostrava 

- Mariánské Hory” v rámci Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR 

50 

02728/RM1418/40 RM_M 55 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - 

projekt Přírodovědné učebny 

50 

02729/RM1418/40 RM_M 51 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí investiční účelové dotace obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

02730/RM1418/40 RM_M 54 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Poruba o 

poskytnutí mimořádných peněžních prostředků na 

realizaci projektu „Sportovní příprava a účast v 

soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené 

starších žákyň” 

87 

02731/RM1418/40 RM_M 6 Podnět R.P. občana statutárního města Ostravy 38 

02732/RM1418/40 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

2816/2013/OER o poskytnutí účelové dotace 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci 

38 

02733/RM1418/40 RM_M 53 Strategie integrované teritoriální investice 

ostravské aglomerace (ITI) 

38 

02734/RM1418/40 RM_M 58 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů 

na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2016 a výzva. 

86 

02735/RM1418/40 RM_M 43 Návrh dodatků k poskytnutým víceletým 

neinvestičním dotacím na období 2015-2018 

86 

02736/RM1418/40 RM_M 44 Přijetí státní účelové investiční dotace na projekt 

Ostrava - modernizace městského kamerového 

systému v rámci Programu prevence                      

kriminality 2015 

 

86 
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02737/RM1418/40 RM_M 8 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 

příspěvková organizace 

41 

02738/RM1418/40 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

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

Británie (Coventry) ve dnech 12.–16.11.2015 

31 

02739/RM1418/40 RM_M 7 Ukončení projektu “Snižování rizik při 

potencionální havárii s amoniakem v městském 

environmentu Ostravy” 

90 

02740/RM1418/40 RM_M 57 Souhlas se Smlouvou o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - 

projekt “Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” 

90 

02741/RM1418/40 RM_M 10 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Horní 

3039/114, Ostrava-Bělský Les. 

08 

02742/RM1418/40 RM_M 13 Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96, 

Ostrava-Bělský Les. 

08 

02743/RM1418/40 RM_M 14 Návrh na uzavření nájemní smlouvy ke 

služebnímu bytu, ul. Pobialova 875/8, Moravská 

Ostrava. 

08 

02744/RM1418/40 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním kanalizace, s 

připojením účelové komunikace, s umístěním 

kabelových chrániček a plynovodu do pozemků v 

k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

02745/RM1418/40 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním oplocení do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a v k.ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 

08 

02746/RM1418/40 RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

evid.č. 2191/2012/MJ ze dne 2.10.2012 pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

02747/RM1418/40 RM_M 19 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 

08 

02748/RM1418/40 RM_M 20 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

02749/RM1418/40 RM_M 21 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s právnickými osobami a 

smlouvy o zřízení služebnosti se společností 

Tesařská, s.r.o. 

08 

02750/RM1418/40 RM_M 22 Návrh na uzavření kupní smlouvy k pozemku v k. 

ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava s ČR-

ÚZSVM 

 

08 
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02751/RM1418/40 RM_M 23 Návrh koupit pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava 

08 

02752/RM1418/40 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat či neprodat část 

pozemku parc.č. 849/17 v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava 

08 

02753/RM1418/40 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

02754/RM1418/40 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat pozemky (lokalita 

Sládkova), návrh na záměr města směnit pozemky 

(lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

02755/RM1418/40 RM_M 28 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

návrh svěřit pozemek parc.č. 630/3 v k.ú. 

Vítkovice 

08 

02756/RM1418/40 RM_M 29 Návrh na záměr města neprodat části pozemku v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02757/RM1418/40 RM_M 30 Návrh nenabýt pozemky a komunikace 

nacházející se na těchto pozemcích v areálu 

Koblov v k.ú. Koblov, obec Ostrava a v areálu 

Alexander v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava od 

vlastníka České republiky-DIAMO, státní podnik 

08 

02758/RM1418/40 RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr 

města pronajmout části pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. 

08 

02759/RM1418/40 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc. č. 3078/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02760/RM1418/40 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Poruba) 08 

02761/RM1418/40 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatků k podnájemním 

smlouvám (ul. 30. dubna) 

08 

02762/RM1418/40 RM_M 35 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 08 

02763/RM1418/40 RM_M 36 Souhlas s provedeným technickým zhodnocením 

na majetku statutárního města Ostravy nájemcem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

08 

02764/RM1418/40 RM_M 37 Návrh na svěření majetku městským obvodům 

Mariánské Hory a Hulváky a Polanka nad Odrou 

08 

02765/RM1418/40 RM_M 38 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 

0421/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 a návrh na 

výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

02766/RM1418/40 RM_M 45 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby 

“Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. 

etapa” 

 

 

 

08 
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02767/RM1418/40 RM_M 46 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec 

Bohumín, návrh na záměr města nedarovat 

nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec 

Bohumín, návrh na záměr města nesměnit 

nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou za k.ú. 

Koblov, obec Ostrava 

08 

02768/RM1418/40 RM_M 47 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. 

Kunčičky, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovité věci a návrh na záměr města prodat část 

pozemku parc.č. 1766 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

02769/RM1418/40 RM_M 52 Návrh na změnu termínu použití neinvestiční 

účelové dotace poskytnuté Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p. o. 

42 

02770/RM1418/40 RM_VZ 1 Významná veřejná zakázka “Nová radnice - 

rekonstrukce fasády a oken”, poř. č. 196/2015 

05 

02771/RM1418/40 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. 

Dušní-Barbořina”, poř. č. 151/2015 

05 

02772/RM1418/40 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce řídicího systému 

ČS Bělský Les”, poř. č. 189/2015 

05 

02773/RM1418/40 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 

80 

02774/RM1418/40 RM_M 11 Žádost zastupitelstva městského obvodu Nová Ves 

o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 

ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů 

městským obvodům 

80 

02775/RM1418/40 RM_M 3 Schválení podání žádosti o účelovou dotaci na 

výkon činnosti jednotného kontaktního místa na 

rok 2016 

10 

02776/RM1418/40 RM_M 12 Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává 

tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 

10 

02777/RM1418/40 RM_M 39 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2016 

07 

02778/RM1418/40 RM_M 4 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, 

a.s. pro příjem správních poplatků ze stavebních 

řízení 

07 

02779/RM1418/40 RM_M 5 Snížení kapitálových výdajů investičního odboru 

roku 2015 k financování výdajů v roce 2016 

07 

02780/RM1418/40 RM_M 40 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02781/RM1418/40 RM_M 41 Úprava závazného ukazatele 07 

02782/RM1418/40 RM_M 42 Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů 

pro městské obvody 
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02783/RM1418/40 RM_M 59 Návrh na uzavření Smlouvy o převodu 

projektových dokumentací a poskytnutí licence 

pro stavbu “Silnice III/4787 Ostrava, ulice 

Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4”, která je 

připravována společně s Moravskoslezským 

krajem 

09 

02784/RM1418/40 RM_M 9 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v 

Ostravě 

21 

02785/RM1418/40 RM_M 60 Informace o postupu plnění usnesení z 11. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 

25.11.2015 

36 

02786/RM1418/40 RM_M 61 Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 16.12.2015 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 56 Návrh neprodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u 

Bílovce, obec Vřesina 

08 

  RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Obslužná a dozorovací činnost 

stanice tepla”, poř. č. 191/2015 

84 

  RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Monitoring Strategie a Akčního 

plánu udržitelné energetiky II.”, poř. č. 205/2015 

38 

  RM_M 25 Návrh na záměr města prodat pozemky a části 

pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Poruba - lokalita lehké 

průmyslové zóny “Nad Porubkou” 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 40. schůze rady města dne 01.12.2015 
  
Usnesení číslo: 02723/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 40. schůze rady města dne 01.12.2015 

  

 
RM_M 15 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2015 
  
Usnesení číslo: 02724/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Nákup traktoru - Městská policie Ostrava II.”, poř. č. 
178/2015 
  
Usnesení číslo: 02725/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup 1 ks nového 

univerzálního traktoru včetně příslušenství pro Městskou policii Ostrava v rozsahu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

AGROSERVIS Hlučín, s.r.o. 

se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 748 01 Hlučín 

IČO: 25879146 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.735.294,- Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
zálohovou platbu ve výši  2.099.706 Kč vč. DPH 

  

 
RM_M 48 
Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Polska (Wroclaw) ve dnech 15.-
21.9.2015 a Spojených arabských emirátů (Al Ajn) ve dnech 5.-
20.10.2015 
  
Usnesení číslo: 02726/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01686/RM1418/27 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávy  ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava, do Polska (Wroclaw) ve dnech 15.-21.9.2015 a Spojených arabských emirátů                    

(Al Ajn)ve dnech 5.-20.10.2015 

  

 
RM_M 49 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z programu “Podpora 
bydlení” podprogramu “Regenerace sídlišť pro rok 2016” pro projekt 
“Regenerace sídliště Vršovců - III. etapa, Ostrava - Mariánské Hory” v 
rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
  
Usnesení číslo: 02727/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o 

dotaci ze státního rozpočtu pro projekt “Regenerace sídliště Vršovců - III. etapa, Ostrava - 

Mariánské Hory” v rámci programu “Podpora bydlení” podprogramu “Regenerace sídlišť pro 

rok 2016” 
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2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu “Podpora bydlení” v případě, že 

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

bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 15.01.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
3) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 01.03.2016 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 55 
Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - projekt Přírodovědné 
učebny 
  
Usnesení číslo: 02728/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0141/ZM1418/3 

k usnesení č. 00359/RM1418/8 

k usnesení č. 02497/RM1418/37 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, který by 

měl být uzavřen mezi  Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem                 

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616 a Statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih na financování projektu “Přírodovědné učebny” 

realizovaném v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskosleszko 2007 - 

2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) žádá 

   

městský obvod Ostrava – Jih 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2015 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční 
účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02729/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
45 

  
k materiálu č. BJ1418 03602/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové   dotace  z 

rozpočtu statutárního města Ostravy evid.  č. 1570/2013/SVŠ  s 

obchodní společností  VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368 dle  přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 54 
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Poruba o poskytnutí mimořádných 
peněžních prostředků na realizaci projektu „Sportovní příprava a účast 
v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené starších žákyň” 
  
Usnesení číslo: 02730/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 03615/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné účelové dotace Tělocvičné jednotě Sokol Poruba se 

sídlem ul. Vřesinská 121/97, 70800 Ostrava-Poruba, IČO: 41034635 ve výši 90 tis. Kč na 

realizaci projektu „Sportovní příprava a účast v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené 

starších žákyň” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují neinvestiční transfery 

  na § 3421, pol. 5222, ORJ 161 o 90 tis. Kč, 

- zvyšují nedaňové příjmy 

  na § 3419, pol. 2212, ORJ 161 o 50 tis. Kč, 

- snižují neinvestiční transfery 

  na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 20 tis. Kč, 

  

- snižují běžné výdaje 

  na § 3419, pol. 5169, ÚZ 7112, ORJ 161 o 20 tis. Kč. 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

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

města na jeho jednání dne 16.12.2015 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 6 
Podnět R.P. občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02731/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na odpověď na podnět občana dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s návrhem odpovědi na podnět občana dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s 

úpravou 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit body 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2816/2013/OER o 
poskytnutí účelové dotace Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 02732/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 03610/15 

k usnesení č. 2026/ZM1014/27 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2816/2013/OER mezi Statutárním města 

Ostrava a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, se sídlem                  

Čs. legií 148/14, 701 04, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100528 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o nenavýšení celkových finančních prostředků na přípravu projektů “Rozvoj 

Divadla Jiřího Myrona” a “Vznik zkušebny v prostorách DJM - Blackbox” o částku 644 137,- 

Kč Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, se sídlem                                

Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00100528, na základě žádosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu. 

 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 53 
Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) 
  
Usnesení číslo: 02733/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0263/ZM1418/5 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 - 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 14/66  

 

 

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 - 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

3) projednala 

  
návrh na změnu složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu s úpravou 

  

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit změnu složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s úpravou 

 

  

5) projednala 

  
návrh, aby o změnách ve složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace rozhodovala rada 

města 

  

6) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit, aby o změnách ve složení Řídícího výboru ITI rozhodovala rada města 

 

  

7) projednala 

  
Statut a Jednací řád Řídícího výboru ITI dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Statut a Jednací řád Řídícího výboru ITI dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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9) projednala 

  
využití poradních skupin Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v 

rámci implementační struktury ITI včetně Statutu a Jednacího řádu poradních skupin dle 

předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit využití poradních skupin Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje v 

rámci implementační struktury ITI včetně Statutu a Jednacího řádu poradních skupin dle 

předloženého materiálu 

 

  

11) schvaluje 

  
podání žádosti o podporu “Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace 

2014-2020” v rámci výzvy č. ITI_15_001, Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií 

Integrovaných územních investic vyhlášená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR za podmínky 

schválení zastupitelstvem města dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

12) ukládá 

   

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

 

zajistit předložení žádosti o podporu dle bodu 11) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. ITI_15_001 Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
13) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2), 4), 6), 8) a 10) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 58 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů 
u příležitosti Dne učitelů 2016 a výzva. 
  
Usnesení číslo: 02734/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Text výzvy k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2016 dle přílohy        

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh dodatků k poskytnutým víceletým neinvestičním dotacím na 
období 2015-2018 
  
Usnesení číslo: 02735/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
86 

  

k materiálu č. BJ1418 03551/15 

k usnesení č. 0225/ZM1418/4 

k usnesení č. 0157/ZM1418/3 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových 

dotací v oblasti sociální péče dle přílohy č. 2, se subjekty uvedenými v příloze č. 5 a v oblasti 

protidrogové prevence dle přílohy č. 4 se subjekty uvedenými v příloze č. 6 a 7 předloženého 

materiálu 

 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 44 
Přijetí státní účelové investiční dotace na projekt Ostrava - modernizace 
městského kamerového systému v rámci Programu prevence 
kriminality 2015 
  
Usnesení číslo: 02736/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00481/RM1418/10 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí státní účelové investiční dotace v rámci  Programu prevence kriminality pro rok 2015 

od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČ: 00007064,  na projekt 

 ”Ostrava - Modernizace městského kamerového systému“ dle podmínek uvedených v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu  „Ostrava - modernizace kamerového systému” 

v roce 2015: financování ve výši 334 000 Kč, spolufinancování 37.219,53  Kč,                        

celkem 371.219,53 Kč 

  

3) schvaluje 

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

- z v y š u j í 

ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 14943 přidělená dotace                                                      o  334 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180,                                                                o    38 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

kapitálové výdaje 

na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7109, ORJ 270,                                                             o     38  tis. Kč 

na § 4349, pol. 6122, ÚZ 14943, ORJ 270                                                             o     334 tis. Kč 

 

 

 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy- odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 8 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02737/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se 

sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.12.2015 

 vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti 

  
 

RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Velké Británie (Coventry) ve dnech 12.–
16.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02738/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02365/RM1418/35 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Velké 

Británie (Coventry) ve dnech 12.-16.11.2015  

  

 
RM_M 7 
Ukončení projektu “Snižování rizik při potencionální havárii s 
amoniakem v městském environmentu Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 02739/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Snižování rizik při potencionální havárii 

s amoniakem v městském environmentu Ostravy” spolufinancovaného z Operačního programu 

Životní prostředí 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému zajistit udržitelnost projektu “Snižování rizik 

při potencionální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy” dle podmínek 

stanovených ve Smlouvě  o poskytnutí dotace č.12105485 (příloha č.1) a poskytovat odboru 

veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu informace 

v období udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.05.2019 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) žádá 

  
starostu Městského obvodu Poruba o zajištění udržitelnosti projektu “Snižování rizik při 

potencionální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy “ dle podmínek 

stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace č.12105485 (příloha č.1) a poskytovat odboru 

veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu informace 

v období udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.05.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

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

účastí a sdruženého nákupu zajistit informace potřebné k vypracování provozní zprávy o stavu 

a změnách v období udržitelnosti projektu “ Snižování rizik při potencionální havárii s 

amoniakem v městském environmentu Ostravy” 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.05.2019 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 57 
Souhlas se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko - projekt “Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02740/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 03340/15 

k usnesení č. 10469/RM1014/137 

k usnesení č. 10790/RM1014/139 

k usnesení č. 10630/RM1014/138 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616 

na spolufinancování projektu „Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města rozhodnout 

 

o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava, IČO: 75082616 

na spolufinancování projektu „Zklidnění ulice Nádražní – I. etapa“ dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru veř. zakázek, externího financování, kapitálových 

účastí a sdruž. nákupu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru 
v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 02741/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem  nebytového prostoru s 

výměrou  45,68 m2 v  1.PP bytového domu č.p. 3039, ul. Horní č.or. 114, Ostrava-Bělský Les, 

 který je součástí pozemku parc.č. 126/15, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s žadatelem 

spolek Handy Club Ostrava, se sídlem Závodní 272/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka                          

IČO 012 59 857, zastoupený Zdeňkem Jedličkou, předsedou spolku, 
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za měsíční nájemné 500,-Kč + úhrada záloh na služby, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 02742/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č.  19 ve 3.NP domu č.p. 3030,                  

ul. Horní č.or. 96, Ostrava-Bělský Les, který je součástí pozemku parc.č. 332 - zastavěná 

plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

mezi nájemcem Bc. Petrem Utěšeným, trvale bytem Na Pomezí 1415/6A, 747 06 Opava, a 

Jiřím Jarešem, bytem Dr. Šavrdy 3027/15, Ostrava-Bělský Les, na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu, ul. Pobialova 
875/8, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 02743/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy ke služebnímu bytu č. 4  ve 2.NP domu 

č.p. 875, ul. Pobialova č.or. 8, který je součástí pozemku parc.č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, s nájemcem 

Mgr. Mxxxxx Kxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxx, xxxxxxx, na dobu 

určitou od 15.12.2015 do 31.12.2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním kanalizace, s připojením účelové 
komunikace, s umístěním kabelových chrániček a plynovodu do 
pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02744/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizace do pozemků parc. č. 4706/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. 

č. 4707/2 - orná půda, parc. č. 4708 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 4709 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 4833/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

s připojením účelové komunikace na komunikaci Krásnopolskou, s umístěním kabelových 

chrániček a plynovodu do pozemku parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 

Pustkovec, obec Ostrava 

pro investora: 

Bytové družstvo Krásnopolská, se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO 017 10 893 

v rámci stavby “Novostavba bytových domů Ostrava - Pustkovec, ul. Krásnopolská” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním oplocení do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a v k.ú. Nová 
Bělá, obec Ostrava, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 02745/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
pro územní řízení 

- s umístěním oplocení do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3139/5 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3014/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3134/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3011/3 - ostatní plocha, jiná plocha ( podíl 1/2), 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

parc. č. 1060/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava,pro: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO 65993390 

v rámci stavby “Oplocení úseku rychlostní silnice R56 (Ostrava - Frýdek - Místek) -                         

km 40,500 - 52,500” 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene evid.č. 2191/2012/MJ ze dne 2.10.2012 pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02746/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene   evid.č. 2191/2012/MJ ze dne 2.10.2012, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Fifejdy - zasmyčkování vedení V5640” podle přílohy č.4 předloženého 

materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 02747/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

- užívání části pozemku  p.p.č. 1005/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro přístup a příjezd k pozemkům p.p.č. 41/1 a p.č.st. 1878 v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, 

- zřízení a provozování plynovodní přípojky a kanalizační přípojky k části pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 1005/2 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

Ing. Nxxxxx Xxxxx Lxx, rok narození xxxx 

bydlištěm x xxxxxx xxxx/xxx, xxx xx, xxxxxx 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02748/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks betonového sloupu k částem 

pozemků: 

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

parc.č. 4171/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava s 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 

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 3657-15/2014 ze dne 7.4.2014, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.210,- Kč včetně 21% DPH dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací skříně k částem 

pozemků: 

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

parc.č. 5608/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

IČO  247 29 035 

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 3796-1/2015 ze dne 18.2.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 4.840,- Kč včetně 21% DPH dle přílohy č. 

6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
právnickými osobami a smlouvy o zřízení služebnosti se společností 
Tesařská, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02749/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03612/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – 
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zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu d 225 a o právu provést stavbu k pozemku: 

- parc. č. 1115/2 – ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ: 702 00 

IČO 277 69 143 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971 

IČO 451 93 673, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

  

na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti – zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemku: 

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

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

s budoucím povinným ze služebnosti: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO 70994234, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

  

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

břemene – zřízení, provozování, vstupování a vjíždění v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního řadu D 110 k pozemku: 

- parc. č. 2029/1 – trvalý travní porost 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO 01312774 

a 

s investorem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971 

IČO 451 93 673, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

na straně oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby kanalizace DN 700 k pozemku: 

p. p. č. 231/22 – orná půda 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s vlastníkem: 

Tesařská, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírové náměstí 519, PSČ 703 00 

IČO 286 27 296, 

za celkovou jednorázovou úplatu ve výši 28.000,-Kč, 
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dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzavření kupní smlouvy k pozemku v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava s ČR-ÚZSVM 
  
Usnesení číslo: 02750/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03609/15 

k usnesení č. 2165/ZM1014/29 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města,  

rozhodnout o uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/O/1781/2015-HMSO , dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

k pozemku parc. č. 446/7 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava za celkovou dohodnutou 

kupní cenu 146.000,- Kč 

s Českou republikou -  Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 - Nové Město, IČO 697 97 111  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 23 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02751/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o koupi pozemku parc.č. 732/5 v k.ú. Krásné Pole, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví manželů Ing. Vxxxxxx Gxxxxxx, datum narození  xx.xx.xxxx a Jxxx 

Gxxxxxxxx, datum narození x.x.xxxx, oba bydliště x xxxx xx/xxx, xxx xx xxxxxxx-xxxxx 

xxxx 

za cenu obvyklou ve výši 40.000,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 732/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 

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

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 732/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na záměr města prodat či neprodat část pozemku parc.č. 849/17 v 
k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02752/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03560/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 849/17 - ost. plocha, neplodná 

půda o výměře 97 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu 

Ostrava-Jih, oddělenou dle návrhu geometrického plánu č. 1052-297/2015 ze dne 17.7.2015 a 

nově označenou jako pozemek parc.č. 849/142 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02753/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 03570/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek p.č.st. 455 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 313, jiná stavba 

  na pozemku p.č.st. 455    

- část pozemku p.p.č. 822/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3.618 m2, z celkové výměry 

40.697 m2, 

 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města neprodat pozemky (lokalita Sládkova), návrh na 
záměr města směnit pozemky (lokalita ul. Hrušovská) vše k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02754/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 03618/15 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

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

pozemek parc. č. 2310/2 

pozemek parc. č. 2310/3 

pozemek parc. č. 2310/4 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

    

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města směnit části pozemků oddělené dle 

geometrického plánu č. 4746-39/2014 ze dne 9.12.2014, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 1133/1 o výměře 80 m2, nově označena jako pozemek parc. č.  1133/28 

- část pozemku parc. č. 1133/1, díl a) o výměře 63 m2  a část pozemku parc. č. 1135, díl c) o 

výměře 76 m2 , sloučeny a nově označeny jako pozemek parc. č. 1135/4 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz 

za 

- část pozemku parc. č. 1134 o výměře 151 m2 , označena jako pozemek parc. č. 1134 

- část pozemku parc. č. 1142/1 o výměře 13 m2, označena jako pozemek parc. č. 1142/1 

ve vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek parc.č. 630/3 v k.ú. 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02755/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03559/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to:  

- pozemek parc.č. 2917/4 

- část pozemku parc.č. 2917/8 o výměře cca 2400 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 630/3 - ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 458 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu 

Vítkovice, oddělenou dle GP č. 2427-109/2015 ze dne 25.6.2015 a nově označenou jako 

pozemek parc.č. 630/6 - ost. plocha, ost. komunikace 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

to: 

městskému obvodu Vítkovice 

pozemek parc. č. 630/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 2 915 600,-Kč 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 
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4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

pozdějších změn a doplňků 

 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města neprodat části pozemku v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02756/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku parc.č. 1214/1, orná půda o výměře 109 m2, dle geodetického zaměření, které je 

přílohou č. 1/3 tohoto materiálu 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

 

část pozemku parc.č. 1214/1, orná půda o výměře 338 m2, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 1/4 tohoto materiálu 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Svinov 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh nenabýt pozemky a komunikace nacházející se na těchto 
pozemcích v areálu Koblov v k.ú. Koblov, obec Ostrava a v areálu 
Alexander v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava od vlastníka České republiky-
DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 02757/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 03607/15 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
nabídku na bezúplatný převod pozemků a komunikací nacházejících se na těchto pozemcích 

od DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 000 02 739,  

odštěpný závod ODRA,  Ostrava- Vítkovice, Sirotčí 1145/7, 703 86, v níže uvedených 

areálech: 

Areál Koblov 

- část pozemku parc.č. 977/1 ostatní plocha, manipulační plocha, 

- část pozemku parc.č. 983/1 ostatní plocha, manipulační plocha, 

k.ú. Koblov, obec Ostrava 

Areál Alexander 

- pozemek parc.č. 671/23 ostatní plocha, manipulační plocha, 

- pozemek parc.č. 687/21 ostatní plocha, manipulační plocha, 

- pozemek parc.č. 1780/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout nenabýt  pozemky a komunikace nacházející se na  těchto pozemcích od vlastníka 

České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu DIAMO, státní podnik, Stráž pod 

Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČO 000 02 739, v níže uvedených areálech: 

Areál Koblov 

- část pozemku parc.č. 977/1 ostatní plocha, manipulační plocha, 

- část pozemku parc.č. 983/1 ostatní plocha, manipulační plocha, 

k.ú. Koblov, obec Ostrava 

Areál Alexander 

- pozemek parc.č. 671/23 ostatní plocha, manipulační plocha, 

- pozemek parc.č. 687/21 ostatní plocha, manipulační plocha, 

- pozemek parc.č. 1780/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava. Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 02758/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 2410/2, 

ost. plocha - jiná plocha o výměře 198 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava                            

(ul. Michálkovická), dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 

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

3594/10, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 135,20 m2, a to část označená v 

katastrální mapě jako (část “A”) o výměře 93,50 m2 a část označená v katastrální mapě jako 

(část “B”) o výměře 41,70 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28 října), dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 
RM_M 32 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 3078/3 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02759/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3078/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Svinov, o výměře 34,2 m2 dle situačního snímku č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Poruba) 
  
Usnesení číslo: 02760/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu se společností 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., 

se sídlem: Ostrava-Hrabůvka, Bystřinova 90/5, PSČ 700 30, IČO: 268 29 690, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

pozemku parc. č. 291, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 491, včetně 

vodovodní a kanalizační přípojky k budově čp. 491, 

pozemku parc. č. 293, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně betonového hřiště, 

zpevněné plochy - účelové (obslužné) komunikace sloužící pro příjezd k budově čp. 491, 

parkovací plochy u budovy čp. 491 a oplocení pozemku parc.č . 293, 

za účelem provozování základní školy a gymnázia, k výchově a vzdělávání žáků základní školy 

a studentů gymnázia, 

na dobu 29 dní, a to od 2. 1. 2016 do 30. 1. 2016, 

za jednorázové nájemné ve výši 2.227 Kč,   
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření dodatků k podnájemním smlouvám (ul. 30. dubna) 
  
Usnesení číslo: 02761/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření dodatku č. 3 k “Podnájemní smlouvě” ev. č. 0225/2007/MJ ze 

dne 28. 2. 2007, ve znění dodatků č. 1-2, se společností 

CARBON, s.r.o. 

se sídlem: Brno, Křenová č. ev. 67c, PSČ 60200, IČO: 255 48 620 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření dodatku č. 3 k “Podnájemní smlouvě” ev. č. 2110/2006/MJ ze 

dne 10. 11. 2006, ve znění dodatků č. 1-2, se společností 

Dallmayr Vending & Office, k.s. 

se sídlem: Praha, Politických vězňů 1597, PSČ 110 00, IČO: 264 85 524 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
  
Usnesení číslo: 02762/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03624/15 

  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně věřitele o  uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách na dluh ve výši 

570.498,09 Kč, který vznikl neuhrazením nájemného za užívání pozemku parc. č. 892/5, jehož 
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součástí je budova č.p. 1925 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně souboru movitých 

věcí, s dlužníkem 

Družstvo lékařů Diagnostického centra 

Sokolská třída 1925/49 

Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

IČO: 25374273 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Souhlas s provedeným technickým zhodnocením na majetku 
statutárního města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 02763/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s provedeným technickým zhodnocením v celkové hodnotě 1,207.818,- Kč na majetku 

statutárního města Ostravy nájemcem společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to: 

- ČS Palesek, inv. č. 000000087812, v hodnotě 154.648,- Kč, zřízení nového 

plynovodního vytápění, 

- ČS Ještěrka, inv. č. 000000087873, v hodnotě 467.500,- Kč, zřízení nové otopné 

soustavy a napojení 

  na tepelné čerpadlo, 

- ČS Nová Ves - strojovna velín, inv. č. 000000100906, v hodnotě 146.301,- Kč, doplnění  

kabelových 

  tras a vedení, 

- ČS Nová Ves - řídící systém ve strojovně, inv. č. 000000130136, v hodnotě                           

48.000,- Kč,  doplnění  

  řídícího systému, 

- ČS Nová Ves - rozvaděč RB2 ve strojovně, inv. č. 000000130135, v hodnotě 78.400,-Kč,  

doplnění 
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  rozvaděče, 

- ČS Nová Ves - výtlačné a sací potrubí, inv. č. 000000099715, v hodnotě 209.049,-Kč, úprava 

  výtlačného  a  sacího  potrubí  vč.  osazení  indukčních  průtokoměrů  a 

 elektricky ovládaného panelu, 

- ČS Nová Ves -  budova,  inv. č. 000000087805, v hodnotě 41.920,- Kč, úprava základu pro 

   instalaci čerpadla, 

- ČS Nová Ves - rozvaděč RM5 ve strojovně, inv. č. 000000100548, v hodnotě                         

62.000,- Kč, doplnění  

rozvaděče, 

realizovaným na náklady nájemce v souladu s ustanovením bodu 2, čl.9 Koncesní smlouvy 

ev.č. 05691/2000/ LPO ze dne 22.12. 2000 

  

 
RM_M 37 
Návrh na svěření majetku městským obvodům Mariánské Hory a 
Hulváky a Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 02764/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03593/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 

městskému obvodu 

a) Mariánské Hory a Hulváky 

- stavba cyklistické stezky vybudovaná v rámci stavby “Cyklostezka Fráni Šrámka, Zelená”, 

ORG 3133, stavba na pozemku p.p.č. 1084 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v majetku 

města vedeno pod inventárním číslem 145892 v pořizovací hodnotě 462 034,-Kč 

b) Polanka nad Odrou, majetek pořízený v rámci realizace stavby “Stavební úpravy Dělnického 

domu v Polance nad Odrou”, ORG 8164, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- parkoviště a zpevněné plochy (SO 02) - parkovací plochy mezi ulicemi Molákovou, ul. Jana 

Zrzavého a ul. Hraničky včetně chodníků a vjezdů, na pozemcích parc.č. 862/2, 861/2, 787/1, v 

majetku města vedeno pod inventárním číslem 148488 v pořizovací hodnotě  2,302.921,40 Kč, 
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- přípojka kanalizace (SO 04), délka přípojky 105,54m z PVC KG DN 250 (SN 8) v jednotném 

sklonu 1,0%, na trase 4 revizní šachty prefabrikátové DN 1000, umístěná v pozemcích parc.č. 

862/2, 861/2, 787/1, v majetku města vedeno pod inventárním číslem 148491 v pořizovací 

hodnotě 613 875,30Kč, 

- přípojka vody (SO 05) - napojená na vodovodní řad z PVC DN 100 v zeleném pásu podél ul. 

Molákova, přípojka PV 1 z trub PE 100 RC, SDR11 DN 80 (d90x8,2mm) v celkové délce 

22,04m, přípojka PV2 z trub PE 100, SDR11 DN 40 (d50x4,6mm) v celkové délce 20,76m, 

umístěná v pozemcích parc.č. 860/1, 861/2, 862/2, v majetku města vedeno pod inventárním 

číslem 148493 v pořizovací hodnotě 156.106,70Kč, 

- přípojka elektro (SO 06) - nová elektrická přípojka provedena odbočením ze stávajícího 

podpěrného bodu rozvodné skříně z venkovního nadzemního vedení NN, provedeného vodiči 

AlFe, v pozemcích parc.č. 861/2, 787/1, 862/2, v majetku města vedeno pod inventárním 

číslem 148500 v pořizovací hodnotě 167.562,02Kč, 

- oplocení (SO 10) - oplocení sestaveno z prvků uceleného plotového systému, tvořeno 

ocelovými sloupky, svařovanou sítí, betonovými dlaždicemi a otvíranými branami, celková 

délka oplocení je 46,40m včetně bran a branek, oplocení umístěno na pozemku parc.č. 862/2, 

861/2, v majetku města vedeno pod inventárním číslem 148505 v pořizovací hodnotě 

77.271,08Kč. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek v bodě 1 a) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky a v bodě 1 b) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Polanka nad Odrou dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podpisu předávacích protokolů dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému 

obvodu Polanka nad Odrou 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 ze 
dne 10.6.2015 a návrh na výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02765/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03569/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0421/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit tyto spoluvlastnické podíly: 

- od Jxxxxxx Chxxxxxx, datum narození x.x.xxxx, bytem xxxx xxxxxx xxx/xx, xxxxxx xxx 

xxxxx, xxx xx xxxxx 

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 285.500,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 459.500,-Kč 

- od Mxxxxx Mxxxxx, datum narození xx.x.xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxxxx xxx xxxxx, 

xxx xx xxxxxx   

spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 190.333,-Kč 

a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý travní porost v 

k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 306.333,-Kč 
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za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu, a 

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 5/6 k pozemkům 

parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 

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

že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 5/6 k pozemkům parc.č. 744/1 a parc.č. 

3973, vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a 

doplňků za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v 
rámci stavby “Kanalizační síť Nová Ves-Jih, inženýrské sítě 2. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02766/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03599/15 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout koupit pozemek p.p.č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy 

od: Dxxxxx Lxxxxx, rok narození xxxx, bydlištěm xxxxxxx xxxxx xx/x xxxxx, xxx xx 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 126.900,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Výkupem předmětného pozemku je podmíněna výstavba kanalizační stoky 71, která je součástí 

stavby „Kanalizační síť Nová Ves - Jih“, jejíž realizace již probíhá. Stavba je realizována 

nedaleko zdrojů pitné vody a jejich ochranného pásma. V případě, že nebude tato stoka 

realizována, nebude možné napojit stávající, ani nové nemovitosti na realizovanou splaškovou 

kanalizaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu v zastavěném území, není možné tuto 

stoku vést v jiné trase a napojit tyto nemovitosti na budovanou kanalizaci jiným způsobem. 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 46 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v 
k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města nedarovat 
nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr 
města nesměnit nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou za k.ú. Koblov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02767/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03623/15 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4009 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 647/20 

- pozemek parc.č. 647/48 

oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout,  že město nemá záměr darovat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 647/20 

- pozemek parc.č. 647/48 

oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 

Městu Bohumín, Masarykova 158, 73581 Nový Bohumín, IČO 00297569 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr směnit nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 647/20 

- pozemek parc.č. 647/48 

oba v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava 
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za nemovité věci, a to:  

- pozemek parc.č. 2160/1 

- pozemek parc.č. 2161 

oba v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví Města Bohumín, Masarykova 158,                     

Nový Bohumín, 73581, IČO 00297569 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, 
návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci a návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 
1766 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02768/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03611/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout bezúplatně nabýt nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1788 

od vlastníka: 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO 69797111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2 - Nové Město 

a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci dle přílohy č. 

1/6 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitou věc 

uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovitou věc v bodu 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitou věc uvedenou v bodu 1) tohoto 

usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Hrušov, obec 

Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1766 o výměře 170 m2, oddělena dle geometrického plánu č. 1330-

71/2015 ze dne 5.5.2015 a nově označena jako pozemek parc.č. 1766/3 (viz příloha č. 2/3) 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 52 
Návrh na změnu termínu použití neinvestiční účelové dotace 
poskytnuté Národnímu divadlu moravskoslezskému, p. o. 
  
Usnesení číslo: 02769/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
42 

  
k materiálu č. BJ1418 03591/15 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou termínu použití neinvestiční účelové dotace poskytnuté Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO: 00100528, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1168/2015/KSV uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a Národním divadlem moravskoslezským, příspěvkovou organizací, ul.             

Čs. legií č. 148/14, 701 04  Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
 

RM_VZ 1 
Významná veřejná zakázka “Nová radnice - rekonstrukce fasády a 
oken”, poř. č. 196/2015 
  
Usnesení číslo: 02770/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Nová radnice - 

rekonstrukce fasády a oken”  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní-Barbořina”, poř. č. 
151/2015 
  
Usnesení číslo: 02771/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02296/RM1418/33 

k usnesení č. 02055/RM1418/29 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

materiálu a o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Dušní-Barbořina” v Ostravě-

Vítkovicích s uchazečem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4 

MOBIKO plus a.s. 

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO: 26788675 

za cenu nejvýše přípustnou 5.871.867,73 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce řídicího systému ČS Bělský Les”, poř. 
č. 189/2015 
  
Usnesení číslo: 02772/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení rekonstrukce 

řídicího systému čerpací stanice Bělský Les v Ostravě - Zábřehu dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu se společností: 

PROSPECT spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 14616688 

za cenu nejvýše přípustnou 868.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČ 00373249 
  
Usnesení číslo: 02773/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 

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

Ostrava, IČ 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 11 
Žádost zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání 
usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí 
správy hřbitovů městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 02774/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 03561/15 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015, kterým žádá zastupitelstvo městského 

obvodu Nová Ves, aby zastupitelstvo města Ostravy neschválilo odejmutí správy hřbitovů 

městským obvodům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh odpovědi na žádost zastupitelstva městského obvodu Nová Ves dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

 

předložit návrh odpovědi na žádost zastupitelstva městského obvodu Nová Ves dle bodu 2) 

tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 3 
Schválení podání žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti 
jednotného kontaktního místa na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02775/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa na                

rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy zajistit předložení žádosti o 

účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Ivo Korduliak, T: 31.12.2015 

 vedoucí Živnostenského úřadu 

  
 

RM_M 12 
Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 02776/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č.     /2015, kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 39 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 02777/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03571/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2016 v členění 

- příjmy celkem před konsolidací      6 877 352 tis.Kč 

- financování                                        -  4 847 tis.Kč 

- celkové zdroje před konsolidací    6 872 505 tis.Kč 

- běžné výdaje před konsolidací      5 629 877 tis.Kč 

- kapitálové výdaje                           1 242 628 tis.Kč  

- výdaje celkem před konsolidací    6 872 505 tis.Kč 

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2016 v celkové výši 136 648 tis.Kč 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu a účelovou investiční dotaci pro městský obvod Svinov 

ve výši 12 021 tis.Kč 
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c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2016 v celkové výši                               

679 943 tis.Kč dle přílohy č. 10 a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2016 

v celkové výši 100 000 tis.Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutární město Ostrava a městské obvody na rok 2016 v celkové výši 263 880 tis.Kč dle 

přílohy č. 12 předloženého materiálu 

e) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2016 dle přílohy č. 15 předloženého 

materiálu 

f) rozpočtový výhled na roky 2017-2019 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vzít na vědomí 

a) seznam všech požadavků městských obvodů na zařazení do investičního rozpočtu na rok 

2016 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

b) seznam všech požadavků odborů MMO na zařazení do investičního rozpočtu na rok 2016 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

c) rozpočtové provizorium příjmů a financování, běžných výdajů a kapitálových výdajů dle 

příloh č. 16, 17 a 18 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČ 25816977 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
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společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  se sídlem Čkalovova 6144/20, 

708 00 Ostrava-Poruba, IČ 25385691 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,    

IČ 25911368 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.  se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-

Zábřeh, IČ 47973145 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.  se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, 

IČ 47151595 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

f)  o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Janáčkův máj, o.p.s.  se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 26807882 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravské výstavy, a.s.  se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČ 25399471 

dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti DK POKLAD se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 47670576 

dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Renarkon, o.p.s. se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČ 25380443 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 

Ostrava-Poruba, IČ 61989100 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem 

Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava- Zábřeh, IČ 70884561 dle přílohy č. 30 předloženého 

materiálu 
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l) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.  se sídlem  Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 26879280  dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava, IČ 64613895 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 18 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a 

poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik, a.s. se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 33 

předloženého materiálu 

o) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti Dopravní podnik, a.s. se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČ 61974757 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562 dle 

přílohy č. 35 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, 

IČ 40613411 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, 

IČ 40613411 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

t)  o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČ 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava-Mariánské Hory, 

IČ 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 Ostrava-Poruba dle 

přílohy č. 40 předloženého materiálu 
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w) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

subjektu Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 

Ostrava dle přílohy č. 41 

z) o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

realizaci významných akcí v oblasti sportu a handicapu příjemcům dle přílohy č. 42 a to ve 

výši dle uvedené přílohy předloženého materiálu a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí 

účelových neinvestičních dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 42 a 

dle přílohy č. 43 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

 

zpracovat Zprávy o plnění rozpočtu SMO k 31.3. a 30.9.2016 v tabulkové formě a k 30.6.2016 

s komentářem, tyto předložit radě města a zastupitelstvu města k projednání 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města uložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2017 částku                  

3 000 tis.Kč na konání akce ME v krasobruslení Ostrava 2017 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit 

  
6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města svěřit radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 schvalování a 

provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím zřízením zastupitelstvem 

města s výjimkou případů, kdy příslušné rozpočtové opatření předcházející úpravě těchto 

závazných ukazatelů v souladu s článkem 10, odstavec 5 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 

Statut města Ostravy vyhrazeno k projednání zastupitelstvu města 

  

7) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. 

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu SMO pro rok 2016 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 58/66  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 16.12.2015 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
8) schvaluje 

  
odpisový plán příspěvkových organizací dle přílohy č. 44-51 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
o přistoupení ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, kterou 

Moravskoslezský kraj uzavřel s právnickými osobami: 

- Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875 

- Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 

- Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841 

- Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859 

- Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 

- Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883 

- Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824 

- Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, IČO 70631816 

- Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631808 

- Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 (jedná se pouze o Dům 

sociálních služeb) 

dle návrhu smlouvy uvedené v příloze č. 52 

 

  

 
RM_M 4 
Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s. pro příjem 
správních poplatků ze stavebních řízení 
  
Usnesení číslo: 02778/RM1418/40 

(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 
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RM_M 5 
Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2015 k 
financování výdajů v roce 2016 
  
Usnesení číslo: 02779/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03620/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu celkem o 331 976 tis.Kč 

snižuje financování na pol. 8115 o 326 876 tis.Kč 

snižují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, ÚZ 621, org. 621 o 5 100 tis.Kč 

Městský obvod Hrabová 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 621, org. 621 o 5 100 tis.Kč 

- sníží financování na pol. 8115 o 5 100 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 40 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02780/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Slezská Ostrava ve výši 602 tis.Kč na opravu kaple sv. Anny v Ostravě-Muglinově 

b) Hošťálkovice ve výši 165 tis.Kč na výměnu elektrického kotle pro školní kuchyni při ZŠ a 

MŠ Ostrava-Hošťálkovice 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 2 420 tis.Kč (C.3.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 14931 o 2 500 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 800 tis.Kč 

                               § 3744, pol. 5169, org. 5010 o 34 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5363, ÚZ 92, org. 3033 o 41 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 75 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 2 420 tis.Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5362, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.4.) 

na § 3699, pol. 5179, ORJ 133, org. 8146000000 o 37 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121, ÚZ 14931 o 2 500 tis.Kč (A.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3033 o 880 tis.Kč (C.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 503 o 602 tis.Kč (C.5.) 
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                                                   ÚZ 3500, org. 613 o 165 tis.Kč (C.6.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5164, ORJ 230 o 800 tis.Kč (C.1.) 

na § 5599, pol. 5162, ORJ 133 o 75 tis.Kč (C.2.) 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 1 tis.Kč (C.4.) 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 37 tis.Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3744, pol. 6121, org. 5010 o 34 tis.Kč 

                               § 3315, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8156 o 921 tis.Kč 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 602 tis.Kč (C.5.) 

                                                  o 165 tis.Kč (C.6.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 602 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Oprava kaple sv. Anny v O-Muglinově” 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 602 tis.Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 165 tis.Kč  

- zvýší kapitálové výdaje na akci “Výměna kotle v ZŠ Hošťálkovice” 

na § 31xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 165 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 41 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02781/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03492/15 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 51 tis.Kč 

                      ÚZ 34070, ORJ 120 o 100 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 51 tis.Kč 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4240 o 100 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva města 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 7 000 tis.Kč 

s n i ž u j í  neinvestiční transfery 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 10, ORJ 180, org. 37 o 4 900 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 20, ORJ 180, org. 37 o 2 100 tis.Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele 
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a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Městská nemocnice Ostrava o 51 tis.Kč 

Divadlo loutek Ostrava o 100 tis.Kč 

b) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Domov Čujkovova o 7 000 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 
  
Usnesení číslo: 02782/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03619/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozdělení prostředků z výherních hracích zařízení městským 

obvodům dle důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e  účelová rezerva na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 22 168 tis.Kč 

z v y š u j í  převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje dle důvodové 

zprávy 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355, ORJ 120 o 22 111 tis.Kč 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva města na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 57 tis.Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 22 111 tis.Kč 

- sníží/zvýší/příjmy/výdaje na § xxxx, pol. xxxx celkem o 22 111 tis.Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu ke schválené body 1) a 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzavření Smlouvy o převodu projektových dokumentací a 
poskytnutí licence pro stavbu “Silnice III/4787 Ostrava, ulice 
Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4”, která je připravována společně s 
Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 02783/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o převodu projektových dokumentací a poskytnutí licence pro stavbu 

“Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4” se Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 (objednatel 

dokumentace) a DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 42767377 (zhotovitel) 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

investiční transf. ostat. příspěvkovým organizacím 

na § 2212, pol. 6359, ORG0000000003408, ORJ 100                                o 166 tis. Kč 

z v ý š í: 

budovy, haly, stavby 
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na § 2212, pol. 6121, ORJ 100                                                                     o  166 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02784/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 03622/15 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávajícího přísedícího Okresního soudu v Ostravě pana Jiřího Novotného, trvalý 

pobyt Ostrava-Hrušov, Na Vrchu 672/2A, o vzdání se funkce přísedícího 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_M 60 
Informace o postupu plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 25.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02785/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.11.2015, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 16.12.2015 
  
Usnesení číslo: 02786/RM1418/40 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 12. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

16. prosince 2015 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
  
 
 


