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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.12.2015 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02924/RMm1418/8 RM_M 0 Schválení programu 8. mimořádné schůze rady 

města dne 22.12.2015 

28 

02925/RMm1418/8 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

02926/RMm1418/8 RM_VH 2 Pohledávka obchodní společnosti Sportovní a 

rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. vůči 

bývalému řediteli 

28 

02927/RMm1418/8 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o. do Rumunska (Bukurešť) 

ve dnech 18.-21.11.2015 

42 

02928/RMm1418/8 RM_M 5 Ukončení projektu “Bezpečnostní úpravy a 

komunikace pro pěší na ulici Světlovské” 

50 

02929/RMm1418/8 RM_M 3 Navržení členů představenstva obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

02930/RMm1418/8 RM_M 8 Návrh na uzavření dohod o plné moci se členem 

rady, náměstkyní a náměstky primátora 

statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 

dodatku k dohodě o plné moci s náměstkem 

primátora statutárního města Ostravy 

28 

02931/RMm1418/8 RM_M 2 Návrh na změnu účelu použití investičního 

příspěvku poskytnutého Městské nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

02932/RMm1418/8 RM_M 6 Úprava závazného ukazatele 07 

02933/RMm1418/8 RM_M 7 Úprava rozpočtu r. 2015 07 

02934/RMm1418/8 RM_M 9 Odvolání proti “Rozhodnutí o vyvlastnění” 

pozemků v ploše veřejně prospěšné stavby 

“Gravitační odvodnění Hrušova” 

08 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 1 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

  RM_MZP 1 Organizační změny s účinností od 1. 1. 2016 v 

rámci Magistrátu města Ostravy 

36 
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RM_M 0 
Schválení programu 8. mimořádné schůze rady města dne 22.12.2015 
  
Usnesení číslo: 02924/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 8. mimořádné schůze rady města dne 22.12.2015 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02925/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s určením mzdy a plněním ve prospěch osob blízkých členům představenstva dle příloh č. 1, 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Pohledávka obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. vůči bývalému řediteli 
  
Usnesení číslo: 02926/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, 

Čkalovova 6144/20, PSČ: 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným společníkem je statutární město 

Ostrava 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s neprominutím části pohledávky obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. vůči jejímu bývalému řediteli dle předloženého materiálu  
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RM_M 4 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o. do Rumunska (Bukurešť) 
ve dnech 18.-21.11.2015 
  
Usnesení číslo: 02927/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02366/RM1418/35 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční  pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

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

  

 
RM_M 5 
Ukončení projektu “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na 
ulici Světlovské” 
  
Usnesení číslo: 02928/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00782/RM1418/14 

k usnesení č. 02705/RM1418/39 

k usnesení č. 00116/RM1418/5 

k usnesení č. 0038/ZM1418/2 

k usnesení č. 7945/RM1014/104 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu “Bezpečnostní úpravy a komunikace pro 

pěší na ulici Světlovské”  reg.č. CZ.1.10/1.1.00/22.01530, spolufinancovaného v rámci 

Regionálního operačního programu, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, a 

s konečným vyúčtováním projektu 

  

2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace ve výši 4,251.351,94 Kč v rámci konečného vyúčtování 

projektu. 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

u statutárního města Ostravy: 

snižují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje, ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 615                                 o 3 949 tis. Kč 

  

zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy, ORJ 120 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3636, org. 615                                   o    302 tis. Kč 

 

zvyšuje rozpočtová rezerva, ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                                                   o 4 251 tis. Kč 

u MOb Proskovice: 

zvyšují investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223 ÚZ 38588505                                                         o 4 303 tis. Kč 

  

sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615                                    o 3 949 tis. Kč 
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zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3636, org. 615                                  o    302 tis. Kč 

 

zvýší běžné výdaje na §6409, pol. 5909                                   o      52 tis. Kč 

  

4) žádá 

  
Městský obvod Proskovice zabezpečit udržitelnost projektu “Bezpečnostní úpravy a 

komunikace pro pěší na ulici Světlovské” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

  

 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.12.2020 

 Starostka městského obvodu Proskovice 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtové opatření. 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2015 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Navržení členů představenstva obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02929/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města navrhnout do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. s účinností ode dne 29. 2. 2016 

Ing. xxxx xxxx, nar. xxxx, bytem xxxxx xxxx/xx, xxxxxx - xxxxx 

Ing. xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/x, xxxxxx - xxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxx, bytem xxxxxx xxx/x, xxxxxx  

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit bod 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření dohod o plné moci se členem rady, náměstkyní a 
náměstky primátora statutárního města Ostravy a návrh na uzavření 
dodatku k dohodě o plné moci s náměstkem primátora statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02930/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Břetislavem Rigerem, rok nar. xxxx, bytem xxxxxx xxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D., rok nar. xxxx, bytem xxxxx xxxx xxx/x, xxx xx xxxxx – 

xxxxx xxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 
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doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D., rok nar. xxxx, bytem  xxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Michalem Mariánkem, rok nar. xxxx, bytem xxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxx, dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

JUDr. Lukášem Semerákem, rok nar. 1972, bytem Pobialova 1208/21, 702 00 Ostrava, dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o plné moci ev. č. 0440/2015/LPO s: 

Mgr. Radimem Babincem, rok nar. xxxx, bytem xxxxxxx /x, xxx xx xxxxx, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D., rok nar. xxxx, bytem xxxxxxxxx xx/x, xxx xx Ostrava, dle 

přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na změnu účelu použití investičního příspěvku poskytnutého 
Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02931/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 02015/RM1418/29  

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o změně účelu použití investičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu statutárního města 

Ostrava ve výši 104.423 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,               

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 20A, 728 80 Ostrava dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 6 
Úprava závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 02932/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
k materiálu č. BJ1418 03780/15 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 33513233 o 224 tis.Kč 

                                      ÚZ 33113233 o 39 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 40, ÚZ 33513233 o 175 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 30 tis.Kč 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, org. 40, ÚZ 33513233 o 49 tis.Kč 

                                                                ÚZ 33113233 o 9 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 
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3) ukládá 

  
předložit zastupitelstvu města ke schválení úpravu závazného ukazatele - zvýšení 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov Slunečnice o 263 tis.Kč 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 7 
Úprava rozpočtu r. 2015 
  
Usnesení číslo: 02933/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3113, ORJ 137 o 232 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 210 tis.Kč (A.1.) 

                      ÚZ 313, ORJ 120 o 100 tis.Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 82000000 o 1 699 tis.Kč (A.3.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ORJ 120, ÚZ 54515835, org. 6319000000 o 1 440 tis.Kč (B.2.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 

na pol. 4213, ORJ 120, ÚZ 54190877, org. 6319000000 o 85 tis.Kč (B.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, org. 602 o 87 tis.Kč (B.3.) 

                                   ÚZ 3500, org. 619 o 72 tis.Kč (B.4.) 
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- běžné výdaje 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170 o 210 tis.Kč (A.1.) 

(A.4.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, pol. 5011 o 74 tis.Kč 

                                                          pol. 5031 o 19 tis.Kč 

                                                          pol. 5032 o 7 tis.Kč   

(C.1.) na ORJ 136, § 3412, ÚZ 3412, pol. 5152 o 180 tis.Kč 

                                                            pol. 5162 o 15 tis.Kč 

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 6 tis.Kč 

                                            pol. 5137 o 66 tis.Kč 

                                            pol. 5156 o 109 tis.Kč  

na § 3639, pol. 5137, ORJ 260 o 9 tis.Kč (C.4.) 

na § 2143, pol. 5139, ORJ 300 o 4 tis.Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 210 tis.Kč (A.1.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 699 tis.Kč (A.3.) 

                                                  o 17 619 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 4 169 tis.Kč (B.3.)   

                                                  o 72 tis.Kč (B.4.) 

                                                  o 232 tis.Kč (C.3.) 

- účelová rezerva na financování akcí EIB 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 8224 o 1 525 tis.Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- neinvestiční transfery přijaté ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13010 o 32 tis.Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 4339, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13010 o 32 tis.Kč (A.2.) 

(C.1.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5162 o 15 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 5152 o 180 tis.Kč  

(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5039 o 6 tis.Kč 

                                            pol. 5132 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5167 o 9 tis.Kč 

                                            pol. 5139 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5171 o 46 tis.Kč 
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na § 4193, pol. 5422, ORJ 260 o 9 tis.Kč (C.4.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 4 tis.Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 210 tis.Kč (A.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 605, ÚZ 5901 o 3 506 tis.Kč 

                                                                  ÚZ 95 o 1 586 tis.Kč 

                                                   org. 505, ÚZ 5901 o 3 350 tis.Kč 

                                                                  ÚZ 92 o 9 177 tis.Kč 

                                                   org. 602, ÚZ 95 o 4 082 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 

  
 

RM_M 9 
Odvolání proti “Rozhodnutí o vyvlastnění” pozemků v ploše veřejně 
prospěšné stavby “Gravitační odvodnění Hrušova” 
  
Usnesení číslo: 02934/RMm1418/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
podat odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, odbor územního plánování a 

stavebního řádu, o vyvlastnění, č.j. ÚPSŘ/88385/2015, sp. zn. 8935/2014Ad, ze dne 

11.12.2015, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to v rozsahu výroku IV. 

předmětného rozhodnutí o vyvlastnění, kterým se stanoví náhrada za odnětí vlastnického práva 

vyvlastňovaným 

  

 
  
 
 


