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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.01.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03005/RM1418/45 RM_M 0 Schválení programu 45. schůze rady města dne 

19.01.2016 

28 

03006/RM1418/45 RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc prosinec 2015 

25 

03007/RM1418/45 RM_M 13 Výpověď smlouvy č. 1613/2007/MP/LPO o 

ustájení koní a užívání jezdeckého areálu 

25 

03008/RM1418/45 RM_M 44 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

03009/RM1418/45 RM_M 6 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z 

dotačního titulu “Program obnovy kulturních 

památek a památkově chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2016” 

vyhlášeného Moravskoslezským krajem pro 

projekt “Oprava fasády MŠ Poděbradova” 

50 

03010/RM1418/45 RM_M 12 Souhlas s dohodami o partnerství 50 

03011/RM1418/45 RM_M 47 Příprava projektu “Vzděláváním k vyšší 

profesionalizaci MOb MOaP” v rámci výzvy pro 

Územní samostatné celky z Operačního programu 

Zaměstnanost 

50 

03012/RM1418/45 RM_M 42 Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z dotačního programu “Bezpečnostní 

dobrovolník” v roce 2016 v rámci Ministerstva 

vnitra České republiky na projekt Bezpečnostní 

dobrovolník 

50 

03013/RM1418/45 RM_M 43 Smlouva o poskytnutí dotace z 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/2015” 

50 

03014/RM1418/45 RM_M 7 Zřízení Pracovní skupiny pro přípravu oslav 750 

let historie města 

01 

03015/RM1418/45 RM_M 38 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 

01 

03016/RM1418/45 RM_M 39 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty                    

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, na 

Slovensko (Bratislava) ve dnech 30.-31.01.2016 a 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, 

na Slovensko (Bratislava) ve dnech                            

27.-31.01.2016 

01 

03017/RM1418/45 RM_M 40 Dodávka monitoringu denního tisku pro statutární 

město Ostrava v období od 1. 2. 2016 do                         

31. 1. 2017 

01 

03018/RM1418/45 RM_M 48 Dohoda o plné moci mezi statutárním městem 

Ostrava a příslušníkem Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje 

01 
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03019/RM1418/45 RM_M 4 Výzva k zaplacení částky 447 772 315,25 Kč 28 

03020/RM1418/45 RM_M 51 Personální změny ve správní radě Janáčkův máj, 

o.p.s. 

28 

03021/RM1418/45 RM_M 52 Návrh na změnu ve složení rady města 28 

03022/RM1418/45 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Realizace expozice SMO na 

veletrhu MIPIM 2016”, poř. č. 225/2015 

38 

03023/RM1418/45 RM_M 9 Předchozí souhlas s nabytím darů do vlastnictví 

Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

40 

03024/RM1418/45 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, 

p.o. 

42 

03025/RM1418/45 RM_M 31 Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně - 

právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická 

škola, příspěvková organizace 

87 

03026/RM1418/45 RM_M 32 Žádost Klubu plynárenské historie 87 

03027/RM1418/45 RM_M 14 Výjezdní jednání komise rady města pro 

vzdělávání, vědu a výzkum ve dnech 25.01. a 

26.01. 2016 

60 

03028/RM1418/45 RM_M 30 Odvolání Ing. Lumíra Palyzy z pozice zástupce 

města v řídícím organizačním výboru 

Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 a 

jmenování Ing. Martina Štěpánka, PhD. a                         

Mgr. Michala Mariánka zástupci města v 

uvedeném organizačním výboru. 

91 

03029/RM1418/45 RM_M 50 Místní akční plán rozvoje vzdělávání “MAP ORP 

Ostrava” - schválení Řídícího výboru 

91 

03030/RM1418/45 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů mimořádné valné 

hromady obchodní společnosti Společnost pro 

využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

90 

03031/RM1418/45 RM_M 15 Delegace zástupců statutárního města Ostravy na 

valné hromady obchodních společností s 

majetkovou účastí statutárního města Ostravy 

90 

03032/RM1418/45 RM_M 16 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

3030/96, Ostrava - Bělský Les 

08 

03033/RM1418/45 RM_M 17 Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, s fyzickými osobami a 

se společností RWE GasNet, s.r.o. 

08 
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03034/RM1418/45 RM_M 18 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví SMO pro oprávněného Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

03035/RM1418/45 RM_M 19 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost 

RWE GasNet, s.r.o. 

08 

03036/RM1418/45 RM_M 20 Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický 

podíl na nemovité věci a vyhradit si rozhodnutí o 

jeho prodeji v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

03037/RM1418/45 RM_M 21 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí 

pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a 

návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; 

Návrh neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava 

08 

03038/RM1418/45 RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Poruba, obec Ostrava a návrh na záměr města 

prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever 

08 

03039/RM1418/45 RM_M 23 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Residence Foerstrova, s.r.o. 

08 

03040/RM1418/45 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní 

smlouvě (k. ú. Frýdlant nad Ostravicí) 

08 

03041/RM1418/45 RM_M 25 Informace o provedených technických zhodnocení 

budov v k.ú. Moravská Ostrava, a v k.ú. Poruba 

(areál Městské nemocnice Ostrava) 

08 

03042/RM1418/45 RM_M 26 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku SMO o 

realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

08 

03043/RM1418/45 RM_M 27 Návrh na svěření věcí nemovitých městskému 

obvodu Vítkovice 

08 

03044/RM1418/45 RM_M 28 Návrh na záměr města nezměnit nájemní smlouvu, 

návrh na vyklizení pozemků 

08 

03045/RM1418/45 RM_M 46 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bezbariérového bytu v domě na ul. Horní č. 

3033/102, Ostrava-Bělský Les, a bytu v domě na 

ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 

08 

03046/RM1418/45 RM_M 35 Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy č. 2/15 o 

nájmu pozemku”, návrh na uzavření “Smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě” 

05 
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03047/RM1418/45 RM_VZ 2 Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba 

Domova důchodců Korýtko”, poř. č. 137/2015 

5 

03048/RM1418/45 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

projektových dokumentací a výkon autorského 

dozoru pro stavbu “Odkanalizování lokality Na 

Pastvinách” v Ostravě - Proskovicích 

05 

03049/RM1418/45 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva na ul. 

Výškovická (DÚR+DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 

202/2015 

05 

03050/RM1418/45 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. 

Svatoplukova, Železárenská a U Skleníku”, poř. č. 

218/2015 

05 

03051/RM1418/45 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 

500 ul. Mariánskohorská (BOZP)”, poř. č. 

216/2015 

05 

03052/RM1418/45 RM_M 37 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitostí svěřených městským obvodům a k 

nabytí nemovitostí 

89 

03053/RM1418/45 RM_M 45 Návrh stanoviska statutárního města Ostravy k 

možnostem realizace sanace staré ekologické 

zátěže LAGUNY OSTRAMO 

80 

03054/RM1418/45 RM_M 11 Návrh na úpravu složení Ústřední inventarizační 

komise statutárního města Ostravy - magistrátu, za 

rok 2015 

07 

03055/RM1418/45 RM_M 34 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a 

činnosti za rok 2015 

07 

03056/RM1418/45 RM_M 41 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03057/RM1418/45 RM_M 49 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na 

zabezpečení alternativní dopravy imobilních 

občanů 

09 

03058/RM1418/45 RM_VZ 1 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

“Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

03059/RM1418/45 RM_M 1 Návrh na souhlas s umístěním a provedením 

přístavby 1.NP ke stávajícímu objektu na 

pozemku parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava a se zásahem požárně nebezpečného 

prostoru na sousední pozemek parc.č. 101/10 v 

k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

84 

03060/RM1418/45 RM_M 3 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a 

diagram na dodávku a odběr tepla - vše pro                

rok 2016 

84 

03061/RM1418/45 RM_M 29 Změna pořizovací ceny majetku předaného k 

hospodaření Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

příspěvková organizace a Domovu Sluníčko, 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

 

84 
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03062/RM1418/45 RM_M 33 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní ev.č. 

1958/2015/HS/ZFUN ze dne 1.7.2015 

84 

03063/RM1418/45 RM_VZ 4 Pravidelný úklid garáží MMO na ul. Pašerových 

na rok 2016 

84 

03064/RM1418/45 RM_M 36 Pověření členky zastupitelstva města                        

Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, k přijímání 

projevů vůle snoubenců, že vstupují do manželství 

21 

03065/RM1418/45 RM_M 53 Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech 

společností s majetkovou účastí statutárního města 

Ostravy a návrh na změnu společenských smluv 

(stanov) společností s majetkovou účastí 

statutárního města Ostravy ve věci změny počtu 

členů dozorčích rad 

28 

03067/RM1418/45 RM_M 54 Návrh na změnu ve složení výborů kontrolního, 

finančního, statutového a pro udělování čestného 

občanství a cen města 

35 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Dopravní řešení ul. Horní v 

rámci akce Náměstí Ostrava - Jih (studie + PD + 

IČ)”, poř. č. 209/2015 

05 

  RM_M 8 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 

vzdušných sil Armády České republiky 2016 

01 

  RM_M 10 Veletrh MIPIM 2016 - doprovodné služby 38 
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RM_M 0 
Schválení programu 45. schůze rady města dne 19.01.2016 
  
Usnesení číslo: 03005/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 45. schůze rady města dne 19.01.2016 

  

 
RM_M 5 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2015 
  
Usnesení číslo: 03006/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 13 
Výpověď smlouvy č. 1613/2007/MP/LPO o ustájení koní a užívání 
jezdeckého areálu 
  
Usnesení číslo: 03007/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výpovědi smlouvy č. 1613/2007/MP/LPO o ustájení koní a užívání jezdeckého areálu, 

 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,      

IČ 00845451 a společností Jezdecký klub Baník Ostrava se sídlem K průplavu 729, 724 00 

Ostrava Stará Bělá, IČ 60783419 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03008/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Informační centrum, Hlavní třída 583/105, 708 00 Ostrava-Poruba na pult 

centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.03.2016 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 6 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z dotačního titulu “Program 
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v 
Moravskoslezském kraji na rok 2016” vyhlášeného Moravskoslezským 
krajem pro projekt “Oprava fasády MŠ Poděbradova” 
  
Usnesení číslo: 03009/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Oprava fasády MŠ 

Poděbradova” ke spolufinancování z Programu obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016 vyhlášeného 

Moravskoslezským krajem 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

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

obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na 
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rok 2016, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 

o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 19.01.2016 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

2 554,7 tis. Kč 

v roce 2016: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 602 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 

spolufinancování z rozpočtu SMO celkem ve výši 602 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 12 
Souhlas s dohodami o partnerství 
  
Usnesení číslo: 03010/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s uzavřením dohody o partnerství mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz a společností ALKI spol. s r. o., Štěrboholská 1476/85, 102 00 

Praha 10 -  Hostivař zastoupenou jednatelem Mgr. Markem Ruszó ve znění přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) s uzavřením dohody o partnerství mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz a Ing. René Hrabovským, nar. 11. 10. 1971, V Troskách 1441/5, 

700 30 Ostrava - Zábřeh ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o realizaci bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 29.02.2016 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 47 
Příprava projektu “Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP” v 
rámci výzvy pro Územní samostatné celky z Operačního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03011/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP” ke 

spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava  a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 11.04.2016 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 42 
Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního 
programu “Bezpečnostní dobrovolník” v roce 2016 v rámci Ministerstva 
vnitra České republiky na projekt Bezpečnostní dobrovolník 
  
Usnesení číslo: 03012/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o poskytnutí podpory pro projekt Bezpečnostní 

dobrovolník v rámci dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016 

vyhlášeného Ministerstvem vnitra České republiky 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro 

projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Výzvy k zaslání žádostí o 

poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016 v případě, že  
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zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v 

bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.01.2016 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 43 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015” 
  
Usnesení číslo: 03013/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01928/RM1418/29 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. S 007/2016, 

která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a 

Bartovice na financování z programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“  od 

poskytovatele Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 

na projekt “Jarní ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech” dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

   

městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 29.02.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 7 
Zřízení Pracovní skupiny pro přípravu oslav 750 let historie města 
  
Usnesení číslo: 03014/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
Pracovní skupinu pro přípravu oslav 750 let historie města za účelem organizace a koordinace 
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oslav na území města Ostravy ve složení: 

předseda: Ing. Tomáš Macura, MBA 

Mgr. Michal Bayer, zastupující vedoucí odboru kancelář primátora 

PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka AMO 

RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea 

Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

Lukáš Král, komise pro cestovní ruch a prezentaci města 

Mgr. Eva Punová, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti, kancelář primátora 

  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, o.s. z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03015/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu  města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 60.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s.,  se sídlem Legerova 1854/22, 

PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ 00442755  na  úhradu nájmu a  dalších služeb spojených  

s užíváním kancelářských prostor v roce 2016  Městským výborem Českého svazu bojovníků 

za svobodu, náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
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rozpočtu statutárního města Ostravy  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,  

729 30 Ostrava, IČ: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem 

Legerova  1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle přílohy  č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 39 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, na Slovensko (Bratislava) ve dnech 30.-31.01.2016 a 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, na Slovensko 
(Bratislava) ve dnech 27.-31.01.2016 
  
Usnesení číslo: 03016/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, na Slovensko (Bratislava) ve 

dnech 30.-31.01.2016 a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, na Slovensko 

(Bratislava)  ve dnech 27.-31.01.2016 za účelem účasti na Mistrovství Evropy v krasobruslení 

 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 16.02.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 
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RM_M 40 
Dodávka monitoringu denního tisku pro statutární město Ostrava v 
období od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017 
  
Usnesení číslo: 03017/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodávku monitoringu denního tisku pro statutární město Ostrava 

v období 1. 2. 2016 - 31. 1. 2017 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) 

tohoto usnesení a k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 29.01.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 48 
Dohoda o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a příslušníkem 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03018/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Ing. Jxxxx Bxxxx, nar. 

xx.x. xxxx, bytem xxxx xxx, xxx xx  xxxxxx x xxxxx-xxxx, příslušníkem Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje k podpisu předávacího protokolu, převzetí 17 ks 

hasičských dopravních automobilů, které jsou určeny pro zřizovatele vybraných jednotek sboru 

dobrovolných hasičů městských obvodů statutárního města Ostrava a k následnému předání 

zřizovatelům jednotek sboru dobrovolných hasičů městských obvodů statutárního města 

Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Výzva k zaplacení částky 447 772 315,25 Kč 
  
Usnesení číslo: 03019/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
výzvu k zaplacení částky 447 772 315,25 Kč, doručenou na Magistrát města Ostravy 

dne 30. 12. 2015, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) souhlasí 

  
se zněním odpovědi  žadateli dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 51 
Personální změny ve správní radě Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 03020/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
rezignaci Ing. Lumíra Palyzy na funkci člena správní rady Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem            

28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26807882 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

2) jmenuje 

  
do funkce člena správní rady Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26807882 

Ing. Jxxx Kxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem xx xxxxx xxxx, xxxxxx, PSČ xxx xx, místo Bc. 

Rxxxxx Zxxxxxx  

prof. Vxxxxxx Rxxxxxx, nar. x. x. xxxx, bytem xxx xxxxxx x, xxxxx x, PSČ: xxx xx, místo 

Doc. PhDr. Zxxxxxxx Jxxxxxxx 
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prof. MUDr. Jxxx Lxxx, CSc., nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxx xxxx xxx/xx, xxxx,                        

PSČ:  xxx xx, místo Ing. Lumíra Palyzy 

  

 
RM_M 52 
Návrh na změnu ve složení rady města 
  
Usnesení číslo: 03021/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 0872/ZM1418/13 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vzdání se Ing. Davida Pflegra funkce člena rady města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města zvolit 

podle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

členem rady města 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Realizace expozice SMO na veletrhu MIPIM 2016”, 
poř. č. 225/2015 
  
Usnesení číslo: 03022/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
 
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci veletržního stánku a 

souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2016 v 

Cannes ve Francii, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ian Derson advertising, s.r.o. 

se sídlem: Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25379267 

za cenu nejvýše přípustnou 1.338.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 9 
Předchozí souhlas s nabytím darů do vlastnictví Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03023/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
40 

  
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 darů do 

vlastnictví Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

vystavit za zřizovatele předchozí souhlasy zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 22.01.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního 
divadla moravskoslezského, p.o. 
  
Usnesení číslo: 03024/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
42 

 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 Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové 

organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 31 
Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně - právnické osobě Lidová 
konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03025/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická škola, 

příspěvková organizace, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 00850021, 

odvod do rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 1.705,-- Kč za porušení rozpočtové 

kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, se sídlem 

Wattova 430/5, 702 00  Ostrava- Přívoz, IČO 00850021, lhůtu do 29.02.2016 pro zaplacení 
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odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Žádost Klubu plynárenské historie 
  
Usnesení číslo: 03026/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Klubu plynárenské historie, se sídlem Jilemnického 1689/19, 748 01 Hlučín,                     

IČO: 26573377, o přezkoumání postupu Divadla loutek Ostrava, příspěvková organizace, v 

souvislosti s ukončením nájemní smlouvy uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
odpověď na žádost Klubu plynárenské historie uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 22.01.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 14 
Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum ve 
dnech 25.01. a 26.01. 2016 
  
Usnesení číslo: 03027/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výjezdní jednání členů komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města, která se uskuteční 

na Slezskoostravském hradě ve dnech 25.01. a 26.01. 2016 za účelem vyhodnocení přihlášek a 

návrh výše dotací Programu vzdělávání, věda, výzkum a talentmanagement a zároveň 

vyhodnocení návrhů na ocenění pedagogů 

  

2) schvaluje 

  
uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s realizací výjezdního 

jednání dle bodu 1) tohoto usnesení 
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RM_M 30 
Odvolání Ing. Lumíra Palyzy z pozice zástupce města v řídícím 
organizačním výboru Kontinentálního poháru IAAF Ostrava 2018 a 
jmenování Ing. Martina Štěpánka, PhD. a Mgr. Michala Mariánka 
zástupci města v uvedeném organizačním výboru. 
  
Usnesení číslo: 03028/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 01182/RM1418/20 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
Ing. Lumíra Palyzu z pozice zástupce města v řídícím organizačním výboru Kontinentálního 

poháru IAAF Ostrava 2018 

  

2) jmenuje 

  
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. zástupcem města v řídícím organizačním výboru Kontinentálního 

poháru IAAF Ostrava 2018 

  

3) jmenuje 

  
Mgr. Michala Mariánka zástupcem města v řídícím organizačním výboru Kontinentálního 

poháru IAAF Ostrava 2018 

  

 
RM_M 50 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání “MAP ORP Ostrava” - schválení 
Řídícího výboru 
  
Usnesení číslo: 03029/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh složení Řídícího výboru “MAP ORP Ostrava” dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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2) schvaluje 

  
složení Řídícího výboru “MAP ORP Ostrava” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů mimořádné valné hromady obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03030/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0767/ZM1418/11 

k usnesení č. 0594/ZM1418/8 

k usnesení č. 02595/RM1418/38 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na valnou hromadu obchodní 

společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem Mošnov 316,                 

PSČ 742 51, IČ 607 92 914 hlasovat: 

A)   PRO schválení v bodě programu č. 3 Rozhodnutí o uzavření smlouvy s akcionářem 

společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

B)  BEZ OMEZENÍ  v ostatních bodech valné hromady 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 28.01.2016 

  

  
 

RM_M 15 
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03031/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 0899/ZM1418/13 

k usnesení č. 0159/ZM1418/3 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odvolat delegace níže uvedených zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 

obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631        

Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

Garáže Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817 

Ing. Ivo Hařovského, člena ZM 

Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

                                                                                                                                                         

Koordinátor ODIS s.r.o. 

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

Ing. Ivo Hařovského, člena ZM 

Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

  

Ostrava 2018, s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966 

Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

Ing. Ivo Hařovského, člena ZM 
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Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

Ing. Ivo Hařovského, člena ZM 

Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

  

KIC Odpady, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111 

Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

  

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673 

Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů delegovat zástupce statutárního města Ostravy na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v 

následujícím složení: 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631   

třetí náhradník: Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 
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Garáže Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817 

delegovaný zástupce: JUDr. Lukáše Semeráka, člena RM 

první náhradník: Mgr. Radima Babince, náměstka primátora    

                                                                                                                                                         

                                                           

Koordinátor ODIS s.r.o. 

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

delegovaný zástupce: JUDr. Lukáše Semeráka, člena RM 

první náhradník: Mgr. Radima Babince, náměstka primátora          

třetí náhradník: Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 

  

Ostrava 2018, s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, 

IČ:28597966                                                                                                                                   

        

delegovaný zástupce: Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 

druhý náhradník: Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora 

  

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914 

první náhradník: Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora           

třetí náhradník: Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora 

KIC Odpady, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111 

druhý náhradník: doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora 
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Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673 

první náhradník: doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora      

druhý náhradník: Ing. Břetislava Rigera, náměstka primátora 

 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 20.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 16 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03032/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. 17, ul. Horní 3030/96, Ostrava-

Bělský Les,  

mezi nájemci Ixxxxxx a Mxxxxxxx Hxxxxxxx, trvale bytem náměstí xxx. xxxxxx x, xxx xx 

Oxxxxx-xxxxxx, a podnájemcem Mxxxxxx Zxxxxxx, trvale bytem xxxxx xxx/x, xxx xx xxxx, 

xxxxxxx xxxxxx, na dobu určitou do 31.01.2017 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 17 
Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku ve vlastnictví SMO v 
k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s fyzickými osobami a se společností 
RWE GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03033/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 792/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s oprávněnými: 

Manželé 

Jxxxx Txxxx, rok narození xxxx 

Hxxx Txxxx, rok narození xxxx 

oba bytem xxxxxx xxxx/xx, xxxxxx, xxx xx xxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 18 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 03034/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně kabelovodu 

a podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě mimo kabelovod k částem 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p.p.č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 612/121 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p.p.č. 612/124 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 612/125 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 1079/1 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 1079/14 - ostatní plocha, dráha, 

p.p.č. 1079/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p.p.č. 1079/31 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO  040 84 063 

v rozsahu daném geometrickým plánem č. 3255-7836/2014 ze dne 4.8.2015 a č. 3256-

7837/2014 ze dne 11.8.2015, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové 

výši 121,- Kč včetně 21% DPH 

podle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost RWE 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03035/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plynovodu k částem pozemků parc. č. 2510/6 - ostatní plocha, zeleň a parc. č. 3594/4 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, NTL plynovodu a 5 ks 

plynovodních přípojek k části pozemku parc. č. 2620/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a NTL plynovodu a 1 ks plynovodní přípojky k části 

pozemku parc. č. 3594/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s oprávněným: 

RWE GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 28/71  

  

 
RM_M 20 
Návrh na záměr města prodat spoluvlastnický podíl na nemovité věci a 
vyhradit si rozhodnutí o jeho prodeji v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03036/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  

k materiálu č. BJ1418 00180/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 k pozemku parc.č. 3972 v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Pustkovec 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o prodeji spoluvlastnického podílu v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Pustkovec dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s čl. 7, odst. 3b 

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

doplňků 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 21 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; 
Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a 
návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh neprodat 
pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03037/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00194/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří, bez 

stavby v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Poruba 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí pozemku parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava ze svěření městskému obvodu Poruba v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 3722, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 
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majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 765 o výměře 50 m2, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/3 tohoto materiálu 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-
sever 
  
Usnesení číslo: 03038/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00182/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemky: 

- parc.č. 2518 zastavěná plocha a nádvoří 

- parc.č. 2519 zastavěná plocha a nádvoří 

- část parc.č. 2517/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 18 m2 z celkové                      

výměry 22 m2, 
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vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky: 

- parc.č. 3751/231 ostatní plocha 

- parc.č. 3451/232 ostatní plocha 

- parc.č. 3751/233 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Poruba -sever, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky: 

- parc.č. 3751/228 ostatní plocha 

- parc.č. 3751/229 ostatní plocha, 

vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba 

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

  

4) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 23 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava se společností Residence Foerstrova,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03039/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem 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) 

se společností 

Residence Foerstrova, s.r.o. 

se sídlem Praha 1 - Staré město, Rytířská 411/4, PSČ 110 00 

IČO: 276 30 200 

za účelem vybudování zpevněné plochy pro přístup a příjezd k pozemku parc.č. 2640/11, ost. 

plocha - zeleň, dešťové kanalizace, přeložky podzemních kabelů trakčního vedení, přeložky 

veřejného osvětlení, vodovodní přípojky a přeložky vodovodu v rámci realizace stavby 

“Residence Foerstrova”, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 13 520,- Kč/rok, na dobu 

určitou, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě (k. ú. Frýdlant nad 
Ostravicí) 
  
Usnesení číslo: 03040/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 1356/2013/MJ ze 

dne 19. 4. 2013, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené s organizací 

Náš svět, příspěvková organizace, 

se sídlem: Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO: 00847046, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitostí v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad 

Ostravicí, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 25 
Informace o provedených technických zhodnocení budov v k.ú. 
Moravská Ostrava, a v k.ú. Poruba (areál Městské nemocnice Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 03041/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 14. 12. 2015 a ze dne 16. 12. 2015, 

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

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

že provedla technická zhodnocení těchto nemovitých věcí: 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

• budovy čp. 2547 (plícní oddělení), která je součástí pozemku parc. č. 2512, zast. plocha a 

nádvoří, s náklady ve  výši 6.523.701,34 Kč včetně DPH 

• budovy bez čp. (stravovací provoz), která je součástí pozemku parc. č. 2510/13, zast. 

plocha a nádvoří, s náklady ve výši 14.384.184,98 Kč včetně DPH 

• budovy bez čp. (hospodářská budova), která je součástí pozemku parc. č. 2379/7, zast. 

plocha a nádvoří, s náklady ve výši 19.411.672,30 Kč včetně DPH 

• budovy čp. 898 (oční a neurologie), která je součástí pozemku parc. č. 2510/3, zast. 

plocha a nádvoří, s náklady ve výši 23.533.063,59 Kč včetně DPH 

• budovy bez čp. (patologie), která je součástí pozemku parc. č. 2491/2, zast. plocha a 

nádvoří, s náklady ve výši 10.112.296,74 Kč včetně DPH 

• budovy bez čp. (gyn.-por., kožní, ORL a onkologie), která je součástí pozemku parc. č. 

2379/9, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 64.609.105,21 Kč včetně DPH 

• budovy bez čp. (urologie a ortopedie), která je součástí pozemku parc. č. 2510/10, zast. 

plocha a nádvoří, s náklady ve výši 14.223.272,44 Kč včetně DPH 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

• budovy čp. 1534 (Dětský rehabilitační stacionář), která je součástí pozemku parc. č. 979, 

zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 11.594.122,71 Kč včetně DPH a ve                              

výši 116.707,78 Kč včetně DPH 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 26 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 
navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  
Usnesení číslo: 03042/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 6,199.736,31 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s.,  a to: 

I Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 6,199.736,31 Kč 

- Kanalizační stoky T11, T15c, T15 DN 300 z trub kameninových včetně kanalizačních šachet 

v celkové délce 776,8 m, uložené v pozemcích parc. č. 1857/3, parc. č. 1857/2, parc. č. 1857/1, 

parc. č. 1859/1, parc. č. 1953/1, parc. č. 1874/5, parc. č. 1818/21, parc.č.1849/1, parc.č.1260/1 

všechny v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. Stavba byla vybudována na základě 

rozhodnutí č.67/15/VH ze dne 20.8.2015 a vybudována v rámci stavby „Petřkovice kanalizační 

stoka T - část B - část II. etapy - stoka T15, T15c, T11“ ORG 7085, v pořizovací 

ceně 4,332.266,31 Kč. 

- Vodovodní řad DN 150 včetně podzemního hydrantu v celkové délce 284,78 m, uložený v 

pozemcích parc. č. 105/1, parc. č. 105/9, parc. č. 207/1 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.83/15/VH/K ze dne 25.8.2015 a vybudována 

v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou“ ORG 7274, v pořizovací ceně 

1,867.470,00 Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení v souladu s Koncesní 

smlouvou, a to: 

• u stávajících vodovodních přivaděčů 

• - SO 01.1 Vodovodní přivaděč Záhumenice – u vodojemu umístění dvou hloubkových   

uzemňovacích sond a odvětrávacích trubek z PVC, v oplocení  instalace rozvodnice s 

příslušným elektrickým zařízením a s napojením na zemní kabel, 

• - SO 01.2 Vodovodní přivaděč Vřesinská -  posílení  stávajícího  rozvaděče   ČSOV 
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elektrickou polarizovanou drenáží, výměna a instalace rozvaděče,  vybudování zděného 

pilíře, 

• - SO 02.1 Vodovodní přivaděč Dubí  -  umístění zděného pilíře, anodového uzemnění a 

dodatečná výstavba stanice katodické ochrany, 

• - SO 03.1 Vodovodní přivaděč Koblov  -  umístění  zděného  pilíře  včetně   výměny 

elektrorozvaděče,  anodového uzemnění, izolačních děrovacích a odvětrávacích PVC 

trubek  a  dodatečná výstavba stanice katodické ochrany na stávajícím  vodovodním 

přivaděči,, inv. č. majetku 89027, 98577,  99471 o celkovou částku 6,012.731,27 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Dodatečná katodická ochrana 

ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa“ v k.ú. Koblov, v k.ú. Svinov, v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava 

• u  úpravny vody Nová Ves – úprava řídícího systému vápenného hospodářství, dodávka a 

montáž rozvaděče se stanicí řídícího systému včetně technologie, výměna kabelů u 

rozvaděče, napojení nového řídícího systému na stávající vizualizaci ve strojovně čerpací 

staniice, výměna skříně datového rozvaděče, inv. č. majetku 100917 o celkovou částku 

1,283.573,44 Kč, 

• technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce řídícího systému 

vápenného hospodářství Úpravny vody Nová Ves“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

• u  čerpací stanice Hůrka - stavební úpravy ČS, sanace kruhové podzemní jímky, výměna 

železných roštů,  hydrizolace střechy, vnitřní i venkovní omítky, doplnění záchytných 

drenů a monitorovacích vrtů, výměna  sběrné kanalizace v délce 137,42 m s napojením na 

ČS, osazení rozvaděče, výměna výtlačného potrubí, osazení rozvaděče RMS s 

frekvenčním měničem pro čerpadla, el. připojení s ovládáním čerpadel, inv.č. majetku 

87870, 153010, 153011, 153012, 153013, 153014, 153032 o celkovou částku  

45,891.091,09 Kč, 

• technické  zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby “ Záchytný drén Hůrka” v k.ú. 

Nová Ves u Ostravy, v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 

 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizace DN 400 včetně kanalizačních šachet v celkové délce 88,8 m, uložená v 

pozemcích parc. č. 2154, parc. č. 2152, parc. č. 2149 všechny  v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 98/15/VH/K ze dne 23.9.2015. 

 - Kanalizace DN 800 včetně 2 kusů kanalizačních šachet délky 68,37 m, uložená  v pozemcích 

parc. č. 612/57, parc. č. 1079/1, parc. č. 1079/13, parc. č. 1079/14, parc. č. 1079/16, parc. č. 

1079/18, parc. č. 1079/7, parc. č. 575, parc.č. 612/18 všechny v k.ú. Zábřeh nad odrou, obec 

Ostrava. 
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Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 7/15/VH/K ze dne 19.1.2015. 

 -  Kanalizace DN 500, DN 300  včetně 4 kusů kanalizačních šachet celkové délky 133,45 m, 

uložená v pozemcích parc. č. 162, parc. č. 3335, parc. č. 5614 všechny v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 117/15/VH ze dne 11.11.2015. 

Nalezené kanalizace 

-  Kanalizace dešťová včetně kanalizačních šachet celkové délky 1050,70 m, uložená 

v pozemcích  parc. č. 376/1, parc. č. 376/2, parc. č. 291/4, parc. č. 298, parc. č. 228/1, parc. č. 

228/2, parc. č. 228/3, parc. č. 207/1, parc. č. 158, parc. č. 132/1, parc. č. 133, parc. č. 200/41, 

parc. č. 200/24, parc. č. 200/57, parc. č. 150, parc. č. 207/2, parc. č. 238, parc. č. 207/1 všechny 

v k.ú. Bartovice, obec Ostrava. Ke kanalizaci byl vyhotoven technický pasport, který byl 

ověřen odborem ochrany životního prostředí MMO. 

  

4) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodů 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 21.01.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na svěření věcí nemovitých městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 03043/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 03409/15 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Vítkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 
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SO 01 - univerzální hřiště na pozemku parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v hodnotě                

2.001.777,77 Kč 

SO 02 - plocha pro stolní tenis v hodnotě 399.927,61 Kč 

SO 03 - chodníky v areálu na pozemku parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v hodnotě              

306.141,42 Kč 

SO 04 - oplocení areálu na pozemku parc.č. 216/13 v k.ú. Vítkovice v hodnotě 310.142,17 Kč 

SO 05 - osvětlení areálu na pozemku parc.č. 216/13 a parc.č. 216/20 v k.ú. Vítkovice v 

hodnotě 340.656,57 Kč  

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Vítkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b)  Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 17.02.2016 

 náměstek primátora 

  
4) pověřuje 

   

zastupující vedoucího odboru majetkového Bc. Marii Kučinskou 

k podpisu předávacího protokolu na předání věcí nemovitých dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 22.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh na záměr města nezměnit nájemní smlouvu, návrh na vyklizení 
pozemků 
  
Usnesení číslo: 03044/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 0116/2014/MJ ze dne 31.1.2014, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemků: 

- p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

- parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 

obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým by došlo ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2020 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat nájemce k vyklizení pozemků a vrácení předmětu nájmu statutárnímu městu Ostrava, a 

to: 

- části p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava 

- části parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, na kterých jsou umístěny oboustranné reklamní panely o rozměru 3,6 x 

9,6 m 

  

 
RM_M 46 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bezbariérového bytu v 
domě na ul. Horní č. 3033/102, Ostrava-Bělský Les, a bytu v domě na ul. 
Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03045/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k bezbariérovému bytu č. 1 v 1.NP domu           

č.p. 3033,  který je součástí pozemku parc.č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u 
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Ostravy, obec Ostrava, ul. Horní č.or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

Jxxxxx Kxxxxx, rok narození xxxx,  bydliště xxxxx xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx-xxxxx, 

zastoupeným opatrovníkem SMO, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,                  

Bc. Jřinou Švihlovou, pověřenou funkcí opatrovníka, 

na dobu určitou do 31.12.2016 

za měsíční nájemné 47,80,-Kč/m2 podlahové plochy, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 875, 

který je součástí pozemku parc.č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ul. Pobialova č.or. 8, Moravská Ostrava, s žadatelem 

Jxxxxx Oxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx-xxxxx, 

na dobu určitou do 31.12.2017 

za měsíční nájemné 50,02 Kč/m2  podlahové plochy,    

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy č. 2/15 o nájmu pozemku”, návrh 
na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
  
Usnesení číslo: 03046/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Nájemní smlouvy č. 2/15 o nájmu pozemku”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická 

trasa U - U Výtopny, Pavlovova” mezi pronajímatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

 a 

nájemcem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude pronájem částí pozemků parc.č. 1149/1 a parc.č. 1149/2  v k.ú. Zábřeh 

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

  

2) rozhodla 

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

“Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad” mezi povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61997475 

 a 

oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

a 

investorem: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti nad částí pozemku parc.č. 5670 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Významná veřejná zakázka “Přístavba a nástavba Domova důchodců 
Korýtko”, poř. č. 137/2015 
  
Usnesení číslo: 03047/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
5 

  
k usnesení č. 01892/RM1418/28 

k usnesení č. 02629/RM1418/38 

k usnesení č. 0804/ZM1418/11 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, otevřené řízení na realizaci stavby “Přístavba a nástavba Domova 
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důchodců Korýtko” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v 

předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského 
dozoru pro stavbu “Odkanalizování lokality Na Pastvinách” v Ostravě - 
Proskovicích 
  
Usnesení číslo: 03048/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace k žádosti o 

stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby 

“Odkanalizování lokality Na Pastvinách” v Ostravě - Proskovicích, včetně plánu BOZP 

a výkonu autorského dozoru po dobu realizace této stavby, se zhotovitelem: 

HGE, s.r.o. 

Sídlo: Do Špice č.p. 749, č. or. 10, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

IČO: 61947121 

za cenu nejvýše přípustnou 269.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická 
(DÚR+DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 202/2015 
  
Usnesení číslo: 03049/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování projektové 
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dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení 

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, včetně plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci 

stavby “Reorganizace stávající zastávky MHD Kotva na ul. Výškovická” k.ú. Zábřeh nad 

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

Projekt 2010, s.r.o. 

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 1.185.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Svatoplukova, Železárenská a U 
Skleníku”, poř. č. 218/2015 
  
Usnesení číslo: 03050/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby ”Oprava kanalizace ul. Svatoplukova, Železárenská a U Skleníku” k.ú. Zábřeh nad 

Odrou a k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem 

COLAS CZ, a.s. 

sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

za cenu nejvýše přípustnou 2.333.608,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská 
(BOZP)”, poř. č. 216/2015 
  
Usnesení číslo: 03051/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na výkon funkce koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen “BOZP”) na staveništi, včetně vypracování 

Plánu BOZP v rámci realizace stavby “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. 

Mariánskohorská” k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem 

Ing. et. Mgr. Jaroslav Čermák 

sídlo: Na Tabulkách 335/9, 711 00 Ostrava-Koblov 

IČO: 63335948 

za cenu nejvýše přípustnou 406.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 37 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03052/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), bod 3 a 4, k nabytí dle čl. 

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, dle předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k nabytí nemovitostí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky 

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

číslem 001 a 002 – Městský obvod Martinov dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh stanoviska statutárního města Ostravy k možnostem realizace 
sanace staré ekologické zátěže LAGUNY OSTRAMO 
  
Usnesení číslo: 03053/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
znalecký posudek č. 98/15 Způsoby sanace nesaturované zóny lokality LAGUNY OSTRAMO 

Ostrava - studie proveditelnosti sanace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, stanovisko 

Ministerstva životního prostředí č. j. 21534/ENV/14 ze dne 28. 3. 2014 k realizaci nápravných 

opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže „Laguny Ostramo“ v Ostravě - 

Mariánských Horách dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, stanovisko Ministerstva 

životního prostředí ze dne 9.12.2015 ke znaleckému posudku č. 98/15 dle přílohy č. 

3  předloženého materiálu a výpis z usnesení 86. schůze rady kraje konané dne 17.12.2015 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
upřednostnit realizaci takové varianty sanace lokality LAGUNY OSTRAMO, která zaručí 

celkovou dekontaminaci předmětné lokality s vyloučením rizika kontaminace okolního 

prostředí včetně podzemních vod tak, aby v době realizace prací byli co nejméně obtěžování 

obyvatelé města a aby sanační práce byly ukončeny nejpozději do konce roku 2019 

  

3) schvaluje 

  
obsah návrhu stanoviska statutárního města Ostravy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat stanovisko statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení státnímu podniku 

DIAMO, IČO: 00002739, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) ukládá 

   

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města informaci o přijatém usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 11 
Návrh na úpravu složení Ústřední inventarizační komise statutárního 
města Ostravy - magistrátu, za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 03054/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zrušit Ústřední inventarizační komisi, která byla zřízena usnesením rady města č. 

02427/RM1418/36 ze dne 27.10.2015; 

  

2) zřizuje 

  
novou Ústřední inventarizační komisi statutárního města Ostravy - magistrátu, za rok 2015, ve 

složení: 

předseda:      doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora, 

tajemník:       Ing. Helena Pirníková, odbor financí a rozpočtu, 

členové:        Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucího odboru majetkového, 

                     Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářského, 

                     Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucího odboru investičního, 

                     Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

 
RM_M 34 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2015 
  
Usnesení číslo: 03055/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2015 
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2) ukládá 

  
a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního odboru 

Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav rozpočtu 

roku 2015 a vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2015, ke kterým mají 

schválené dispoziční oprávnění 

Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO a ředitel Územního odboru Ostrava HZS 

MSK 

Termín: 26.2.2016 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2015 

Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem  MSK  

- zajistit předání “Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2015” vždy 7 

dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům hodnotící komise 

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 

- předat rozpočtovému oddělení OFR přehled vyúčtování poskytnutých dotací obchodním 

společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané čerpání 

Termín: do 26.2.2016 

- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací za uplynulý rok a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování 

výsledků tohoto hodnocení do “Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za 

rok 2015 - závěrečný účet” 

Zodpovídají: vedoucí odvětvových odborů 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit ke 

schválení radě města 

Termín: do 1.3.2016 

b) koordinovat termíny a účast členů hodnotících komisí na hodnocení hospodaření a činnosti 

za rok 2015 v případě nutnosti požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu, 

která je povinnou součástí “Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací za rok 2015” 

Termín: 29.1.2016 
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d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 

krajským úřadem za rok 2015 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 

vyhláškami Ministerstva financí 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a ostatními subjekty 

f) zpracovat “Zprávu o výsledku hospodaření SMO za rok 2015 - závěrečný účet” a předložit 

radě města k projednání dne 31.5.2016 a zastupitelstvu města dne 15.6.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí zajistit zkompletování 

výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšných 

společností založených SMO a jejich zapracování do “Zprávy o výsledku hospodaření SMO za 

rok 2015 - závěrečný účet” 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 09.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 41 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03056/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí dotace městskému obvodu Petřkovice ve výši 550 tis.Kč na úpravu stání pro 

nový hasičský vůz 

b) o změně neinvestiční účelové dotace na zeleň pro městský obvod Proskovice na dotaci 

neinvestiční neúčelovou v částce 1 089 tis.Kč 

c) o poskytnutí dotace městskému obvodu Martinov ve výši 5 518 tis.Kč na akci “Přístavba 

garáže a školící místnosti k hasičské zbrojnici Martinov” 

d) o poskytnutí dotace městskému obvodu Nová Bělá ve výši 80 % celkových nákladů, 

maximálně 1 385 tis.Kč na akci “MŠ Nová Bělá - dětské hřiště 

e) o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice Ostrava z 

důvodu legislativních úprav platů a o úpravě závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava o 3 661 tis.Kč 

f) o poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko volného času 
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Moravská Ostrava z výnosu z prodeje vyřazeného přebytečného majetku SMO předaného k 

hospodaření příspěvkové organizaci a o úpravě závazného ukazatele - zvýšení investičního 

příspěvku o 45 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3638 o 10 000 tis.Kč (C.5.) 

na § 3719, pol. 5363, ORJ 300 o 2 tis.Kč (C.8.) 

na § 3639, pol. 5166, org. 8190000000 o 500 tis.Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7086 o 149 tis.Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 3 350 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 6129, ORJ 230 o 1 000 tis.Kč (C.6.) 

                  pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                   org. 3183 o 46 tis.Kč (C.10.) 

- neinvestiční transfery 

(C.7.) na ORJ 170, pol. 5331, org. 4241, § 5212 o 3 tis.Kč 

                                                                 § 4358 o 644 tis.Kč 

                                                                 § 3519 o 618 tis.Kč 

                                                                 § 3534 o 637 tis.Kč 

                                                                 § 3513 o 1 023 tis.Kč 

                                                                 § 3539 o 32 tis.Kč 

                                                                 § 3515 o 91 tis.Kč 

                                                                 § 3522 o 613 tis.Kč 

na § 4349, pol. 5532, ÚZ 7606, ORJ 140 o 330 tis.Kč (C.12.)              

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105, ORJ 160 o 3 556 tis.Kč (C.13.) 

- investiční transfery     

na § 3233, pol. 6351, ORJ 140, org. 84 o 45 tis.Kč (E.3.)   

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 511 o 550 tis.Kč (C.3.) 

                                   ORJ 120, org. 515 o 1 089 tis.Kč (C.4.)        

                                   ORJ 120, ÚZ 3500, org. 619 o 5 518 tis.Kč (C.9.)            

                                                                   org. 606 o 1 385 tis.Kč (E.2.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638, ORJ 125 o 10 000 tis.Kč (C.5.) 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 1 000 tis.Kč (C.6.) 

na § 3522, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 3 661 tis.Kč (C.7.) 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 2 tis.Kč (C.8.) 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 46 tis.Kč (C.10.) 

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300 o 500 tis.Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7086 o 149 tis.Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 3 350 tis.Kč (C.2.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 550 tis.Kč (C.3.) 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8196 o 5 518 tis.Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4349, pol. 5532, ÚZ 7606, ORJ 180 o 330 tis.Kč (C.12.) 

na § 3421, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 7105 o 3 556 tis.Kč (C.13.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 94, org. 515 o 1 089 tis.Kč (C.4.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 000 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 385 tis.Kč (E.2.) 

                                                  o 45 tis.Kč (E.3.) 

Městský obvod Petřkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 550 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na úpravu stání stávající garáže - nový hasičský vůz 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 550 tis.Kč 

Městský obvod Proskovice (C.4.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 94, org. 515 o 1 089 tis.Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 515 o 1 089 tis.Kč 
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Městský obvod Martinov (C.9.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 619 o 5 518 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 8759 - přístavba garáže a školící místnosti k hasičské 

zbrojnici Martinov na § 55xx, pol. 6121, ÚZ 3500 o 5 518 tis.Kč 

Městský obvod Nová Bělá (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 606 o 1 385 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6901 - MŠ Nová Bělá - dětské hřiště 

na § 3111, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 1 385 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) souhlasí 

  
s převodem částky 234 tis.Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Domov Slunovrat do 

investičního fondu za účelem pořízení průmyslové pračky a pracovní pomůcky - zvedáku pro 

přesuny a osobní hygienu klientů 

  

 
RM_M 49 
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské 
organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy 
imobilních občanů 
  
Usnesení číslo: 03057/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 390 tis. Kč, Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku, IČ: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 

na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů, 
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b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

   

členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením “Zajištění výuky a 
výcviku žáků” 
  
Usnesení číslo: 03058/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 

20, příspěvková organizace v roce 2016 s příspěvkovou organizací: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace 

IČ: 709 44 652 se sídlem A.Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou 267 309,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 1 a č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 

příspěvková organizace v roce 2016 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 
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IČ: 709 84 662  se sídlem Ukrajinská 4/1530-1531, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku 

žáků na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková 

organizace v roce 2016 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČ: 709 34 011 se sídlem Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu uvedených v 

bodech 1) až 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.01.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 1 
Návrh na souhlas s umístěním a provedením přístavby 1.NP ke 
stávajícímu objektu na pozemku parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava a se zásahem požárně nebezpečného prostoru na 
sousední pozemek parc.č. 101/10 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03059/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 101/10 – 

ostatní plocha, zeleň v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava) s umístěním a provedením 
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přístavby 1.NP  ke stávajícímu objektu na pozemku parc.č. 101/44 – zastavěná plocha a 

nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a se zásahem požárně nebezpečného prostoru 

přístavby do tohoto pozemku, pro investora stavby: společnost  RFN s.r.o., Stará cesta 83, 

Místek, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 27777693   

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.01.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.01.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 3 
Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku a 
odběr tepla - vše pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03060/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně, dohod o poskytování záloh za odběr tepelné energie a diagramů  na 

dodávku a   odběr  tepla - vše pro rok 2016 - s Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 

3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410, dle přílohy č. 1 a 2  předloženého  

materiálu 
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RM_M 29 
Změna pořizovací ceny majetku předaného k hospodaření Domovu 
Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace a Domovu Sluníčko, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03061/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03001/RM1418/44 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o navýšení pořizovací ceny movitého majetku o 56 870,00 Kč u motorového vozidla Fiat 

Ducato Light 2,3 MTJ, VIN:ZFA25000002985044, RZ: 9T9 1907, pořizovací cena                     

947 224,00 Kč, svěřeného k hospodaření v souladu s § 27 ods.2, písmeno e) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, právnické osobě Domov Slunovrat,  Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace, se 

sídlem Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČO:70631841. Nová hodnota  

movitého majetku činí 1 004 094,00 Kč. 

b) o navýšení pořizovací ceny movitého majetku o 56 870,00 Kč u motorového vozidla Fiat 

Ducato Light 2,3 MTJ, VIN:ZFA25000002987072, RZ: 9T9 1906, pořizovací cena  947 

224,00 Kč, svěřeného k hospodaření v souladu s § 27 ods.2, písmeno e) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické 

osobě Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 

2886/19, Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00, IČO:70631832. Nová hodnota  movitého 

majetku činí 1 004 094,00 Kč. 

  

 
RM_M 33 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní ev.č. 1958/2015/HS/ZFUN ze 
dne 1.7.2015 
  
Usnesení číslo: 03062/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní ev.č. 1958/2015/HS/ZFUN ze dne 1.7.2015 mezi 

Statutárním městem Ostrava a společností  VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 
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RM_VZ 4 
Pravidelný úklid garáží MMO na ul. Pašerových na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03063/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pravidelný úklid objektu garáží MMO na ul. 

Pašerových v období únor - prosinec 2016 za cenu nejvýše přípustnou 144.056,- Kč bez DPH s 

firmou Vladimír Šotek, IČO 42782571 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.01.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 36 
Pověření členky zastupitelstva města Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, 
k přijímání projevů vůle snoubenců, že vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 03064/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
paní Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku zastupitelstva města Ostravy, k přijímání 

projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu Statutárního 

města Ostravy v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  

2) stanovuje 

  
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, členka zastupitelstva města Ostravy paní Mgr. Marcela 

Mrózková Heříková užívala při občanských obřadech ve správním obvodu Statutárního města 

Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 
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 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 53 
Návrh na odvolání a volbu členů v orgánech společností s majetkovou 
účastí statutárního města Ostravy a návrh na změnu společenských 
smluv (stanov) společností s majetkovou účastí statutárního města 
Ostravy ve věci změny počtu členů dozorčích rad 
  
Usnesení číslo: 03065/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 

společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Pustkovec, 

Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČO: 25379631 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem 

Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČO: 25379631, a to 

Ing. Petra Pivodu, člena ZM 

Ing. Dxxxxxx Nxxxxx, MBA, nar. xx.x.xxxx, bydliště: xxx. x. xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx-

xxxxx 

Ing. Exxxxxx Dxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 

doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., člena ZM 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní společnosti 

Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12,                    

 PSČ 702 00, IČO: 25360817 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČO: 25360817, a to 

Ladislava Rumánka, člena ZM 

Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava,                                   

Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO: 64613895 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO: 64613895, a to 

MUDr. Tomáše Málka, člena ZM 

Mxxxxx Gxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxxx-xxxxx xxxx, 
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7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání členy dozorčí rady obchodní 

společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČO: 45193673 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČO: 45193673, a to 

doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., členku ZM 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. člena ZM            

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání člena dozorčí rady obchodní 

společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, 

č.p. 316, PSČ 742 51, IČO: 60792914 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se 

sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČO: 60792914, a to 

Mgr. Michala Mariánka, člena ZM 
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11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov, společenských smluv (zakladatelské listiny) společností dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757 

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČO: 61974757, a to 

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM 

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM 

Ing. Fxxxxxx Vxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxx x, xxx xx xxxxxx xx 

Ing. Bohdana Trojaka, člena ZM 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava,                

Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430 
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15) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská 

Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430, a to 

Ladislava Rumánka, člena ZM 

MUDr. Tomáše Málka, člena ZM 

  

16) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí 

rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 

Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČO: 25396544 

  

17) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské 

Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČO: 25396544, a to 

Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., člena ZM 

RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM 

Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM 

Ing. Hxxx Kxxxxxxxxx, nar. xx.x.xxxx, bytem: xxxxxxx xxxxxx xxxx/xx, xxx xx xx 

Vxxxxxxxa Řxxxxx, nar xx.xx.xxxx, bytem: xxxx xxxxx xxxx/xx, xxxxx x 
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18) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Černá 

louka 3235, PSČ 702 00, IČO: 25399471 

  

19) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00, IČO: 25399471, a to 

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

Mgr. Hanu Strádalovou, členku ZM 

Mgr. Jxxxx Dxxxx, nar. xx.x.xxxx, bytem: xx. xxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx-xxxxxx 

  

20) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout  k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 

ul. 28. října 2556/124, PSČ 709 24, IČO: 47151595 

  

21) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do   

dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava,  ul. 28. října 2556/124, PSČ 709 24, IČO: 47151595, a to 
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Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

Mgr. Hanu Strádalovou, členku ZM 

Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

  

22) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout odvolat všechny členy dozorčí rady obchodní 

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

700 30, IČO: 25911368 

  

23) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do  dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - 

Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČO: 25911368, a to 

Mgr. Petra Miku, člena ZM 

Jindřicha Středulu, člena ZM 

Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., člena ZM 

Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 
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24) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí 

rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. , se sídlem Ostrava - Přívoz,                          

Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568 

  

25) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. , se sídlem Ostrava - Přívoz, 

Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, a to 

Mgr. Petra Miku, člena ZM 

Ing. Petra Pivodu, člena ZM 

Lukáše Krále, člena ZM 

Mxxxxx Pxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx 

  

26) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí 

rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava - Slezská 

Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725 

  

27) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava - 

Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725, a to 

Kxxxxxx Kxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: x xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx-xxxxxxx 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 64/71  

Mgr. Mxxxxx Dxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xx. xxxxxx x, xxx xx xxxxxx 

Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., člena ZM 

  

28) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

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

Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ: 25385691 

  

29) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy do 

dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 

sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ: 25385691, a to 

Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM 

Ing. et Ing. Mxxxxx Dxxxxxx, Ph.D., MBA,  nar. xx.x.xxxx, bytem: xxxxxxx xxxxxx xxxx/x,       

xxx xx xxxxxx 

Jindřicha Středulu, člena ZM 

PaedDr. Ixxxx Kxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx 

Ing. Jxx Bxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx  xxxxxx xx 

  

30) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy  dozorčí rady 

obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. 

Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977 
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31) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava 

- Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977, a to 

Mgr. Rxxxx Žexxxxx, Ph.D. nar. xx.xx. xxxx, bytem: xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx 

RNDr. Mgr. Mxxxx Sxxxxx, Ph.D. nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx 

Petra Veselku, člena ZM 

  

32) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, 

náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČ: 47973145 

  

33) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem 

Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČ: 47973145, a to 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM 

Vladimíra Poláka, člena ZM 

Ing. Petra Pivodu, člena ZM 

. 
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34) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 

Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00,  IČ: 26879280 

  

35) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00,  IČ: 26879280, a to 

Lukáše Krále, člena ZM 

Ing. Rxxxxx Kxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxxx xx/xxx, xxx xx xxxxx xx 

Ing. Rxxxxxx Šxxxxx,  nar. xx.xx.xxxx bytem: xxxxx xx/xxx, xxx xx xxxxx-xxxxx 

  

36) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava - Kunčice, Frýdecká 680/444, 

 PSČ 719 00, IČO: 62300920 

  

37) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava - Kunčice, 

Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČO: 62300920, a to 

Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

Bc. Mxxxxx Pxxxxx, DiS., nar. xx.xx.xxxx, bytem: x xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx-xxxxxx 
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Petra Veselku, člena ZM 

Ing. Rxxxxxx Axxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bydliště: xx. xxxxx xx/x, xxx xx xxxxx xxxxx 

  

38) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout k odvolání všechny členy dozorčí rady 

obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba,                                            

M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 47670576 

  

39) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout zástupce statutárního města Ostravy 

do dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba,                 

M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 47670576, a to 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM 

Mgr. Mxxxxx Nxxxx, nar. xx.xx.xxxx, xxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxxx-xxxxx 

Ing. Zxxxxx Pxxxxa, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxxx 

  

40) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem na odvolání všech osob z dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s., se sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00,                          

IČ 28642457 

  

41) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., se 

sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČ: 28642457, a to 
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Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM 

Ing. Bohdana Trojaka, člena ZM 

  

42) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem odvolání všech osob z dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., 

se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 29399491 

  

43) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem 

Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 29399491, a to 

Zxxxxxx Hxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxx x/xxxx, xxx xx xxxxxx 

Ing. Mxxxxxx Sxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxx xxxx/xx, xx xx xxxxx-xxxxxx 

xxxxxx 

Lukáše Krále, člena ZM 

  

44) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních 

společností hlasovat dle bodů 1) až 12) tohoto usnesení 

  

45) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit body 1) až 44) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 54 
Návrh na změnu ve složení výborů kontrolního, finančního, statutového 
a pro udělování čestného občanství a cen města 
  
Usnesení číslo: 03067/RM1418/45 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 0145/ZM1418/3 

k usnesení č. 0008/ZM1418/1 

k usnesení č. 0044/ZM1418/2 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

pro volební období 2014 - 2018 

odvolat 

a) z funkce člena výboru pro udělování čestného občanství a cen města Ing. Lumíra Palyzu 

b) z funkce člena výboru statutového Ing. Lumíra Palyzu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

pro volební období 2014 - 2018 

zvolit 

a) členem výboru pro udělování čestného občanství a cen města Mgr. Michala Mariánka 

b) členem výboru statutového Mgr. Radima Babince 

  

3) bere na vědomí 

  
rezignaci 

a) doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., členky ZM, na funkci členky výboru finančního 

b) Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM,  na funkci člena výboru finančního 

c) JUDr. Lukáše Semeráka, člena ZM,  na funkci člena výboru kontrolního 

ke dni 19.1.2015 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

pro volební období 2014 - 2018 

odvolat 

z funkce předsedkyně výboru finančního Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM 

z funkce člena výboru finančního Ing. Davida Pflegra, člena ZM 

                                                       Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM 

                                                       Lukáše Krále, člena ZM 

                                                       Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM 
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                                                    Evu Petraškovou, členku ZM 

                                                    Václava Štolbu, člena ZM 

                                                    Ing. Martina Jurošku, Ph.D., člena ZM 

                                                    Ing. Justinu Kamenou, členku ZM 

                                                    Ing. Bohdana Trojaka, člena ZM 

                                                    Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM    

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

pro volební období 2014 - 2018 

odvolat 

z funkce předsedy výboru kontrolního JUDr. Ivana Štefka, člena ZM 

z funkce člena výboru kontrolního Ladislava Rumánka, člena ZM 

                                                        RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM 

                                                        Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM 

                                                        Jindřicha Středulu, člena ZM 

                                                        Ing. Ivana Tomáška, člena ZM 

                                                        Rudolfa Ficka, člena ZM 

                                                        Bc. Lucii Feikovou, členku ZM 

                                                        Yvetu Sekerákovou, členku ZM 

                                                        Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

                                                        Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

                                                      Zxxxxx Hxxxxx, nar. xx.x.xxxx, bytem                        

xxxxxxxx x/xxxx, xxxxx – xxxxx 

 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit bod 2) usnesení č. 0008/ZM1418/1 ze dne 6.11.2014 takto: 

”stanoví 

pro volební období 2014 - 2018  počet členů: 

výboru kontrolního na 11 

výboru finančního na 11” 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

pro volební období 2014 - 2018 

zvolit  

a) předsedou výboru finančního Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM 

b) členem výboru finančního  Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM 

                                                 Ing. Davida Pflegra, člena ZM  

                                                 Ing. Bohdana Trojaka, člena ZM 

                                               Ing. Exx Dxxxxxxxx Sxxxxxxxxx, nar. xx.x.xxxx,    

bytem xxxxxxá tř. xxx/xx, xxx xx xxxxx  
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                                               Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 

                                               Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM  

                                               ........................................................ 

                                               ....................................................... 

                                               ........................................................ 

                                               ....................................................... 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

na volební období 2014 - 2018 

zvolit 

a) předsedou výboru kontrolního JUDr. Ivana Štefka, člena ZM 

b) členem výboru kontrolního Jindřicha Středulu, člena ZM 

                                                 RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM 

Zxxxxx  Hxxxxx, nar. xx.x.xxxx, bytem                                                       

xxxxxx x/xxxx, xxxxx - xxxxx  

                                                 Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

                                                 Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

                                                ..................................................... 

                                                ..................................................... 

                                                ..................................................... 

                                                ..................................................... 

                                                .....................................................          

 

  

9) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrhy dle bodů 1) až 8) zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 20.01.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

  
 
 


