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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.02.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03068/RM1418/46 RM_M 0 Schválení programu 46. schůze rady města dne 

02.02.2016 

28 

03069/RM1418/46 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

03070/RM1418/46 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. 

28 

03071/RM1418/46 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

28 

03072/RM1418/46 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

28 

03073/RM1418/46 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

03074/RM1418/46 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

03075/RM1418/46 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

28 

03076/RM1418/46 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

28 

03077/RM1418/46 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

03078/RM1418/46 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

03079/RM1418/46 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

03080/RM1418/46 RM_M 41 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise 

kultury rady města dle předloženého seznamu do 

Polska (Katowice) ve dnech 14.-15.1.2016 

60 

03081/RM1418/46 RM_M 66 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Velké Británie (Londýn) ve dnech 9.-14.1.2016 

42 

03082/RM1418/46 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 

statutárním městem Ostrava a Českou republikou - 

Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského 

kraje 

25 

03083/RM1418/46 RM_M 54 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR na projekt Ozdravné 

pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve 

školním roce 2015/2016 

50 

03084/RM1418/46 RM_M 55 Pojmenování nové ulice v katastrálním území 

Zábřeh nad Odrou názvem „Nákupní“ 

50 

03085/RM1418/46 RM_M 56 Smlouva o poskytnutí dotace z 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” 

50 
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03086/RM1418/46 RM_M 72 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o 

dotaci na projekt “Zhotovení kopie sochy 

Antonína Švehly” z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

50 

03087/RM1418/46 RM_M 57 Název pro nově vzniklou ulici 50 

03088/RM1418/46 RM_M 58 Druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 

projekt “Regenerace panelového sídliště - Ostrava, 

Fifejdy II - III. etapa” v rámci programu Podpora 

bydlení pro rok 2015 

50 

03089/RM1418/46 RM_M 59 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro projekt “Ozdravné 

pobyty předškolních dětí městského obvodu 

MOaP III” 

50 

03090/RM1418/46 RM_M 69 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

pro projekt „Pěší zóna na ulici 28. října od 

Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ 

50 

03091/RM1418/46 RM_M 8 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 

města Ostravy v obrazové příloze vědecké 

publikace Klíč ke znakům měst ČR 

01 

03092/RM1418/46 RM_M 39 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

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

Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora a Mgr. Ilji Racka, Ph.D., člena 

zastupitelstva města a předsedy komise kultury 

rady města, do Polska (Katowice) dne 12.2.2016 

01 

03093/RM1418/46 RM_M 40 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2016 

01 

03094/RM1418/46 RM_M 3 Návrh na podání žaloby proti rozhodnutí předsedy 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

28 

03095/RM1418/46 RM_M 6 Podání občana P.H. ze dne 6.1.2016 28 

03096/RM1418/46 RM_M 68 Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

28 

03097/RM1418/46 RM_M 75 Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 17. 2. 2016 

28 

03098/RM1418/46 RM_M 42 Poskytnutí neinvestičního transferu MOb 

Moravská Ostrava a Přívoz na přípravu projektu 

“Vzděláním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP” 

38 

03099/RM1418/46 RM_M 43 Veletrh MIPIM 2016 - doprovodné služby 38 

03100/RM1418/46 RM_M 70 Schválení navýšení dotace z Regionálního 

operačního programu Moravskoslezsko pro 

vybrané projekty v rámci IPRM 

 

38 
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03101/RM1418/46 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnických osob, a to Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace a Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 

03102/RM1418/46 RM_M 12 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací pro rok 2016 v oblastech podpory osob s 

handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 

86 

03103/RM1418/46 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o 

poskytnutí dotací v oblasti sociální péče 

uzavřených s Fondem ohrožených dětí 

86 

03104/RM1418/46 RM_M 14 Návrh na poskytnutí individuální účelové dotace 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, 

z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 22831738 

86 

03105/RM1418/46 RM_M 17 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o., na realizaci projektu 

„SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 – společný 

projekt ostravské kulturní scény“ 

42 

03106/RM1418/46 RM_M 65 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací, příspěvků a transferů v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 

60 

03107/RM1418/46 RM_M 63 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas 

60 

03108/RM1418/46 RM_M 64 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 v 

oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 

60 

03109/RM1418/46 RM_VZ 2 Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce 

„Systém sdružených nákupů statutárního města 

Ostrava“ 

90 

03110/RM1418/46 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03111/RM1418/46 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do 

pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 

návrh na uzavření nájemních smluv s fyzickými 

osobami 

08 

03112/RM1418/46 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 

pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se 

společností ASN HAKR Brno s.r.o. 

08 
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03113/RM1418/46 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene se společností České dráhy, a.s. 

08 

03114/RM1418/46 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě veřejného osvětlení s vlastníkem 

pozemku - fyzickými osobami pro oprávněného 

SMO 

08 

03115/RM1418/46 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 

783/73 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

08 

03116/RM1418/46 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat část pozemku 

parc.č. 782/25, k.ú. Radvanice, obec Ostrava a 

návrh na záměr města prodat nebo darovat 

nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice 

08 

03117/RM1418/46 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

03118/RM1418/46 RM_M 27 Návrh na záměr města prodat či neprodat 

pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(ul. Sokolská) 

08 

03119/RM1418/46 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci, 

návrh na záměr města neprodat nemovité věci a 

návrh záměr města směnit nemovité věci, vše v k. 

ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

03120/RM1418/46 RM_M 29 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

03121/RM1418/46 RM_M 30 Návrh na svěření pozemku městskému obvodu 

Pustkovec 

08 

03122/RM1418/46 RM_M 31 Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz (ul. K Trojhalí), návrh 

na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 

08 

03123/RM1418/46 RM_M 32 Návrh na svěření pozemků městskému obvodu 

Plesná; Návrh nesvěřit pozemky v k.ú. Stará 

Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; 

Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

08 

03124/RM1418/46 RM_M 33 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc.č. 3745/12, ost. plocha - jiná plocha v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

03125/RM1418/46 RM_M 35 Návrh na uzavření dodatků 08 

03126/RM1418/46 RM_M 36 Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. 

Zábřeh-VŽ 

08 

03127/RM1418/46 RM_M 53 Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava a budoucí koupi 

jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. Poruba - 

sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě darovací s fyzickou osobou a budoucí 

08 
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kupní smlouvy se společností Abano s.r.o. 

03128/RM1418/46 RM_M 73 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

smlouvy o výpůjčce k pozemkům svěřeným 

městským obvodům Návrh na záměr města 

vypůjčit pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava 

08 

03129/RM1418/46 RM_M 74 Návrh na uzavření smlouvy o využívání 

sportoviště 

08 

03130/RM1418/46 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu 

Hladnov B”, poř.č. 223/2015 

05 

03131/RM1418/46 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova”, 

poř.č. 026/2016 

05 

03132/RM1418/46 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Čerpání splaškových a 

podzemních vod v šachtě Š20 - ulice Na Náhonu”, 

poř.č. 217/2015 

05 

03133/RM1418/46 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic, část 

ul. K Maliňáku”, poř. č. 224/2015 

05 

03134/RM1418/46 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Dopravní řešení ul. Horní v 

rámci akce Náměstí Ostrava - Jih (studie + PD + 

IČ)”, poř. č. 209/2015 

05 

03135/RM1418/46 RM_M 15 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

89 

03136/RM1418/46 RM_M 60 Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních 

dotací na obnovu a zachování kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016”, včetně vyhlášení výběrového řízení 

89 

03137/RM1418/46 RM_M 61 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr 

zlikvidovaných a zajištěných jam HDD “Jindřich 

těžní” a “Jindřich větrní” pro stavbu 

“Rekonstrukce JINDŘICH CENTER” v k.ú. 

Moravská Ostrava 

89 

03138/RM1418/46 RM_M 16 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 00373249 

80 

03139/RM1418/46 RM_M 37 Proplacení faktury č. 20152812 za poskytování 

veterinární péče v útulku pro psy v Ostravě-

Třebovicích 

80 

03140/RM1418/46 RM_M 38 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů 80 

03141/RM1418/46 RM_M 71 Metodický pokyn k čerpání účelové neinvestiční 

dotace na údržbu městské zeleně 

80 

03142/RM1418/46 RM_M 44 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 2605/2010/IT se 

společností OVANET a.s. 

83 

03143/RM1418/46 RM_M 45 Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování 

služby elektronických komunikací – Městský 

kamerový systém uzavřené se společností 

OVA!!!CLOUD.net, a.s. 

83 
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03144/RM1418/46 RM_M 46 Návrh dodatku č.3 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací č. 

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

a.s. 

83 

03145/RM1418/46 RM_M 47 Návrh dodatku č. 23 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací 

0913/2003/MIS/LPO se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

03146/RM1418/46 RM_M 48 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném 

zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem 

uzavření rámcové smlouvy na zajištění 

softwarových produktů Oracle pro orgány veřejné 

správy 

83 

03147/RM1418/46 RM_M 49 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2486/2010/IT o 

poskytování služeb umístění a provozu zařízení se 

společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

03148/RM1418/46 RM_M 50 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a 

uživatelské podpory aplikace eSPIS LITE pro 

klienty Technologického centra se společností 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

83 

03149/RM1418/46 RM_VZ 6 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje informačního systému Portex se 

společností ICT Brains s.r.o. 

83 

03150/RM1418/46 RM_VZ 7 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 

provozu a rozvoje informačního systému BePlan 

se společností ICT Brains s.r.o. 

83 

03151/RM1418/46 RM_M 2 Uzavření Dodatku ke Smlouvě s Komerční 

bankou, a.s. pro příležitostné krátkodobé 

zhodnocování dočasně volných finančních 

prostředků města 

07 

03152/RM1418/46 RM_M 10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy 

č. 2456642013 o pojištění souboru vozidel 

07 

03153/RM1418/46 RM_M 51 (Ne)poskytnutí dotace - podnět občana 07 

03154/RM1418/46 RM_M 52 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03155/RM1418/46 RM_M 1 Informace o postupu plnění usnesení z 13. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne            

20. 1. 2016 

36 

03156/RM1418/46 RM_M 4 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností 

mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a 

dohoda o úhradě za využívání Vodojemu Petřvald 

II 

84 

03157/RM1418/46 RM_M 5 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

03158/RM1418/46 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření roční servisní smlouvy pro 

vzduchotechnická zařízení v majetku SMO 

84 

03159/RM1418/46 RM_M 9 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v 

Ostravě 

21 
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03160/RM1418/46 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 

uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic se 

zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o. 

21 

  
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 1 Provádění kontrolních činností na stávajících 

rozvodech plynovodů a přípojek v areálu bývalé 

fakultní nemocnice Zábřeh 

84 

  RM_M 34 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. 

Mariánské Hory a v k. ú. Moravská Ostrava, návrh 

na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

08 

  RM_M 67 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

07 

  RM_M 22 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k.ú. Martinov ve 

Slezsku, obec Ostrava, pro Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

08 

  RM_M 62 Informace o stavu projektu Nová Karolina za 

období leden 2015 až prosinec 2015 

89 
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RM_M 0 
Schválení programu 46. schůze rady města dne 02.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03068/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 46. schůze rady města dne 02.02.2016 

  

 
RM_VH 11 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03069/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Kunčice, Frýdecká 680/444, 
PSČ 719 00, IČO: 62300920, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

Ing. Simonu Piperkovou, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXX, Ostrava 

Bc. MXXXX PXXXXXX, Dis., nar. XXX XX XXXX, bytem X XXXXXXX XXXX Ostrava 

Václava Štolbu, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. Františka Kolaříka, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Petra Veselku, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXX XXXXXX XX, Ostrava 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. místo osob dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

Ing. Františka Kolaříka, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Bc. MXXXXX PXXXXXX, DiS., nar. XXX XX XXXX, bytem X XXXXXX XXX, Ostrava 

Petra Veselku, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXX XXXXXX XX, Ostrava 

RXXXXXX AXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXX XXXXX XXXX, Ostrava 

Ing. Simonu Piperkovou, nar. XXX XXXXXX, bytem XXXX XXXXXX XXXXXX, Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o úplatném převodu 252 ks akcií společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové 

Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 47151552, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499 ze strany OZO Ostrava s.r.o. statutárnímu 

městu Frýdek - Místek, za podmínek dle důvodové zprávy a dle příloh č. 2, 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03070/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXX3, Ostrava 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX, Ostrava 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

KXXXX SXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX XXXXX, Ostrava 

Josefa Graňáka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o změně společenské smlouvy obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, 

s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 11/94  

  

3) volí 

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

místo osob dle bodu 1) tohoto usnesení 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXXX, Ostrava 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Vladimíra Poláka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Petra Pivodu, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Ostrava 

Václava Štolbu, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

4) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03071/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, 
IČO: 47670576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava, za přítomnosti 
notáře 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXXX, Ostrava 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX, Ostrava 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

VXXXXXXXX MXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX, Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Ing. Miroslava Jopka, nar. XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXXX XXXXX1, Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o změně společenské smlouvy obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. místo osob dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXX3, Ostrava 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Mgr. MXXXXXX NXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Miroslava Jopka, nar. XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

4) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03072/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská 
Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00, IČO: 26879280, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX, Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RXXXXXXX VXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. Jakuba Ježe, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Bc. AXXXX RXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. RXXXXX KXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. místo 

osob dle bodu 1) tohoto usnesení 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX, Ostrava 

Ing. RXXXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. RXXXXX ŠXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

4) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03073/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ: 709 24, IČO: 47151595, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
skončení funkčního období členům představenstva obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a.s. dnem 28. 2. 2016 

Ing. JXXX VXXXXXi, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 14/94  

Ing. RXXXXX GXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXXX, Ostrava X XXXXXXXXXXXX 

SXXXXXXXXX GXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXX, Bílovec 

  

2) volí 

  
do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. s 

účinností ode dne 29. 2. 2016 

Ing. JXXX VXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava – 

XXXXXX 

Ing. RXXXXX GXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXX, 

Ostrava – XXXXXXXXXXXX 

SXXXXXXXXX GXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXX, Bílovec 

  

3) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXX, Ostrava 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX, Ostrava 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Bc. Lucii Feikovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Vladimíra Cigánka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

4) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

5) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. místo osob 

dle bodu 3) tohoto usnesení 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, nar. XXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXX, Ostrava 

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Mgr. Hanu Strádalovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX X, Ostrava 

Ing. Vladimíra Cigánka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. Kamila Bednáře, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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6) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 5) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03074/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 
3077/135, PSČ 700 30, IČO: 25911368, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

Ing. Davida Pflegera, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Vladimíra Stuchlého, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Evu Petraškovou, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Václava Štolbu, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Bc. Martina Bednáře, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. JXXX BXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX, Ostrava 

Ing. Ivo Furmančíka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXXX Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. místo osob dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

Mgr. Petra Miku, nar. XXXXXXXXX, bytem: X XXXXXXXXX4A, Ostrava-XXXXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Jindřicha Středulu, nar. XXXXXXXX, bytem: XX XXX XXXXX, OstravaXXXXXXXXXX 

Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXX, Ostrava  

Ing. Františka Kolaříka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. Vladimíra Stuchlého, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX, Nová Bělá 

  

4) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2  a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03075/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 
1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. 

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

Ing. Ivana Tomáška, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava-XXXXX 

Ing. MXXXXXXXX PXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava X XXXXXXXX 

Ing. MXXXXXX DXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava 

Ing. VXXXXX WXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o změně stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s. místo osob dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

Mgr. Petra Miku, nar. XXXXXXXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Petra Pivodu, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Ostrava 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX Ostrava – XXXXXX 

Ing. MXXXXXXXX PXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XX, Ostrava X 

XXXXXXXX 

Ing. Ivana Tomáška, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX, Ostrava-XXXXXXXXX 

  

4) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

5) souhlasí 

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

Rudolfa Ficka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

VXXXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

Ing. Davida Pflegera, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

  

6) souhlasí 

  
s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s. místo osob dle bodu 5) 

tohoto usnesení 

ZXXXXX HXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Mgr. JXXXXX MXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX, XXXXX 

XXX XXX XXXXXXXXXX 

Lukáše Krále, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX, Ostrava - XXXXXX 

  

7) souhlasí 

  
se zněním smlouvy o výkonu funkce mezi obchodní společností OVANET a.s. a členy dozorčí 

rady dle bodu 6) tohoto usnesení, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu s 

úpravou 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03076/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava, Zábřeh, 
Antonína Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČO: 25816977, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Ing. Jakuba Ježe, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX Ostrava 

Petra Veselku, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX XX, Ostrava 

RNDr. Mgr. MXXXX SXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX Ostrava 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. místo 

osob dle bodu 1) tohoto usnesení 

Mgr. RXXXXX ŽXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXX, Ostrava 

RNDr. Mgr. MXXXX SXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, Ostrava 

Petra Veselku, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX XX, Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03077/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., 

JUDr. Josefa Babku, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Vladimíra Stuchlého, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava 

Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX, Ostrava 

Ing. Ivana Tomáška, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Libora Grygara, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Evu Petraškovou, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. místo osob dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

JUDr. Josefa Babku, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., nar. XXXXX XXXX, bytem: XXXXX XXXXXX, Ostrava 

RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX, Ostrava 

Ing. Vladimíra Stuchlého, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

JUDr. Lukáše Semeráka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

Ing. HXXX KXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XX, Ostrava 

VXXXXXXXX ŘXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1  a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  

(zn.předkl.) 
28 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Usnesení číslo: 03078/RM1418/46 
  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Slezská 
Ostrava,Těšínská 710, PSČ 710 07, IČO: 25393430, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

Libora Grygara, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

DXXXXX XXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXX, 

Ostrava 

JUDr. Ivana Štefka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, 

Ostrava 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. místo osob dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

Ladislava Rumánka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava-Poruba 

MUDr. TXXXXX MXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XX, Ostrava 

JUDr. Ivana Štefka, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, 

Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2)  tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03079/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Ostrava - Slezská 
Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČO: 47674725, jejímž jediným 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

Ing. Justinu Kamenou, nar. XXX XXX XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava 

Ing. Vladimíra Cigánka, nar. XXX XX XXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

DXXXXXX BXXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXX, Ostrava 

KXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava místo osob dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

KXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXXXX, 

Ostrava 

Mgr. MXXXXXXX DXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem: XXX XXXXX X, Ostrava 

Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., nar. XXX XXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXX, Ostrava 

Ing. Justinu Kamenou, nar. XXX XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 41 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise kultury rady města 
dle předloženého seznamu do Polska (Katowice) ve dnech 14.-15.1.2016 
  
Usnesení číslo: 03080/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 02868/RM1418/42 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty členů komise kultury rady města dle důvodové zprávy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předloženého materiálu do Polska (Katowice)  ve dnech 14.-15.1.2016 

  

 
RM_M 66 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Velké Británie (Londýn) ve dnech 
9.-14.1.2016 
  
Usnesení číslo: 03081/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02940/RM1418/43 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do Velké Británie (Londýn) ve dnech 9.-14.1.2016 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Ostrava a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03082/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce  drobného dlouhodobého hmotného majetku České republice - 

Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem na ul. 30. dubna 24, 728 99 

Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 75151502 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Ozdravné 
pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016 
  
Usnesení číslo: 03083/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 8911/RM1014/116 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Smlouvy č. 24251362 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

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

jednajícím prostřednictvím městského obvodu Poruba, kontaktní adresa: Úřad městského 

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

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

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

Poruba ve školním roce 2015/2016 ze  Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

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

č. 1 předloženého materiálu 

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

kvalitou 

ovzduší dle podmínek od poskytovatele Státního fondu životního prostředí České republiky, se 

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

ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016 dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod  Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.07.2016 

 starosta Městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 55 
Pojmenování nové ulice v katastrálním území Zábřeh nad Odrou 
názvem „Nákupní“ 
  
Usnesení číslo: 03084/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00115/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem pojmenovat novou ulici v katastrálním území Zábřeh nad Odrou názvem „Nákupní“ 

  

2) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

znění pozdějších předpisů, pojmenovat nově vzniklou ulici v katastrálním území Zábřeh nad 

Odrou názvem „Nákupní“ 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 17.02.2016 

 starosta Městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 56 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci 
dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” 
  
Usnesení číslo: 03085/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02426/RM1418/36 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a 

poskytovatelem Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692  na financování z programu Příspěvky na ozdravné pobyty na projekt “Ozdravné 

pobyty pro děti” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

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

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 29.02.2016 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 72 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt 
“Zhotovení kopie sochy Antonína Švehly” z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03086/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o individuální dotaci na projekt “Zhotovení kopie 

sochy Antonína Švehly” z rozpočtu Moravskoslezského kraje, IČO: 70890692, se sídlem              

28. října 117, Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

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

individuální dotace na zabezpečení péče o válečné hroby 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 15.02.2016 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
3) schvaluje 

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

840.tis.Kč, 

v roce 2016 na zajištění předfinancování projektu ve výši 400.tis.Kč 

v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 200.tis.Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 600.tis.Kč, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

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

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.12.2016 

 starosta Městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 57 
Název pro nově vzniklou ulici 
  
Usnesení číslo: 03087/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem pojmenovat nově vzniklou ulici v katastrálním území Hulváky názvem Duhová 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 23.03.2016 

 starostka MOb Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 58 
Druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Regenerace 
panelového sídliště - Ostrava, Fifejdy II - III. etapa” v rámci programu 
Podpora bydlení pro rok 2015 
  
Usnesení číslo: 03088/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02707/RM1418/39 
k usnesení č. 01930/RM1418/29 
k usnesení č. 00364/RM1418/8 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

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

materiálu 

  

2) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová,  

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 59 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje pro projekt “Ozdravné pobyty předškolních dětí městského 
obvodu MOaP III” 
  
Usnesení číslo: 03089/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 0631/ZM1418/8 
k usnesení č. 01780/RM1418/28 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a 

Přívoz a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 

70890692 na financování z programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 na projekt 

“Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu financování projektu “Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP 

III” z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší: 

v roce 2016: na předfinancování ve výši 928 tis. Kč, 

v roce 2017: na předfinancování ve výši 1 160 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 2 088 tis. Kč dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu  

  

3) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.04.2017 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 69 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v 
rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007-2013 pro projekt „Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova 
náměstí po Smetanovo náměstí“ 
  
Usnesení číslo: 03090/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
50 

  
k materiálu č. BJ1418 00238/16 
k usnesení č. 01222/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, která by měla být 

uzavřena mezi příjemcem Statutárním městem Ostrava, jednajícím prostřednictvím městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 OSTRAVA, IČO: 

00845451 a poskytovatelem Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem 

Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 75082616, na financování 

projektu “Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí” z 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013, prioritní osy 3 - 

Rozvoj měst, oblast podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkou dle čl. IV odst. 5 bodu 5.3 smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Pěší zóna na ulici 28. října od 

Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí” dle čl. IV odst. 5 bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.05.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 17.02.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 8 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy v 
obrazové příloze vědecké publikace Klíč ke znakům měst ČR 
  
Usnesení číslo: 03091/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy ve vědecké publikaci s názvem Klíč ke 

znakům měst ČR pana Petra Houzara, bytem Švermova 272, 625 00   Brno 

  

 
RM_M 39 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, doc.Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., 
náměstkyně primátora a Mgr. Ilji Racka, Ph.D.,člena zastupitelstva 
města a předsedy komise kultury rady města, do Polska (Katowice) dne 
12.2.2016 
  
Usnesení číslo: 03092/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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zahraniční pracovní cestu  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, doc. Ing. Ivety 

Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora a Mgr. Ilji Racka, Ph.D., člena zastupitelstva  města 

a předsedy komise kultury rady města,  do  Polska   (Katowice)   dne 12.2.2016,   za 

účelem  účasti na koncertě 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě 

Vozňákové, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 01.03.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 40 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně “Vlajka pro 
Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 
10.3.2016 
  
Usnesení číslo: 03093/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
01 

  
k materiálu č. BJ1418 00352/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka  pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu  Radnice města  Ostravy dne 10.3.2016 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 3 
Návrh na podání žaloby proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 
  
Usnesení číslo: 03094/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-R18/2015/VZ- 

44886/2015/321/IPs ze dne 17.12.2015, kterým byl zamítnut rozklad podaný městem proti 

prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
podat žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-

R18/2015/VZ- 44886/2015/321/IPs ze dne 17.12.2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Podání občana P.H. ze dne 6.1.2016 
  
Usnesení číslo: 03095/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00366/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podání pana PXXXX HXXXXXXX, občana statutárního města Ostrava, ze dne 6.1.2016, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se způsobem vyřízení a s návrhem odpovědi dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 



Statutární město Ostrava 
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materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit body 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 68 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 03096/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00336/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. ....., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 75 
Návrh programu 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 17. 2. 2016 
  
Usnesení číslo: 03097/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 17. února 

2016 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 42 
Poskytnutí neinvestičního transferu MOb Moravská Ostrava a Přívoz na 
přípravu projektu “Vzděláním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP” 
  
Usnesení číslo: 03098/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03011/RM1418/45 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 

61 tis. Kč na přípravu projektu  ”Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb a MOaP” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje účelová rezerva 

ORJ 300 § 3636, pol. 5901, ÚZ 3638                                  o 61 tis. Kč 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3638, ORG 502                 o 61 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
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na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3638, ORG 502                            o 61 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3638                                             o 61 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Veletrh MIPIM 2016 - doprovodné služby 
  
Usnesení číslo: 03099/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky na zajištění doprovodných služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2016 v Cannes mezi statutárním městem Ostrava 

a společností 

Crest Communications a.s. 

se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00  Praha 1, IČO 27169227 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  



Statutární město Ostrava 
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3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy příkazní na zajištění barmanských služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2016 v Cannes mezi statutárním městem Ostrava 

a 

Hamrosi Radim 

se sídlem Jubilejní 305/47, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 75222671 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu smlouvy příkazní dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 70 
Schválení navýšení dotace z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko pro vybrané projekty v rámci IPRM 
  
Usnesení číslo: 03100/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00321/16 
k usnesení č. 0682/ZM1418/10 
k usnesení č. 0262/ZM1418/5 
k usnesení č. 0182/ZM1418/4 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s navýšením míry dotace do výše 100% způsobilých nákladů z Regionálního operačního 

programu pro vybrané projekty v rámci IPRM : 

1) Cyklostezka Chemické osady, Grmelova 

2) Cyklistická trasa O, Radvanice 

3) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Dubina – bezbariérový nástup do vozidla 

4) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

5) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina 

6) Edukační centrum Ostrava 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit navýšení míry dotace do výše 100% způsobilých nákladů z Regionálního operačního 

programu pro vybrané projekty v rámci IPRM: 

1) Cyklostezka Chemické osady, Grmelova 

2) Cyklistická trasa O, Radvanice 

3) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Dubina – bezbariérový nástup do vozidla 

4) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 

5) Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina 

6) Edukační centrum Ostrava 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví 
právnických osob, a to Dětské centrum Domeček, příspěvková 
organizace a Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03101/RM1418/46 

(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 právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 

70631956 dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

- do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 37/94  

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: 12.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 12 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2016 v 
oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a 
zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 03102/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00282/16 
k usnesení č. 2779/ZM1014/34 
k usnesení č. 2760/ZM1014/34 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 0617/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 2016 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s 

handicapem na rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č.10 s žadateli uvedenými v příloze č. 

1 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 42 až 50 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s 

handicapem na rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č. 

1 předloženého materiálu s pořadovým číslem 42 až 50 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 
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- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpory osob s handicapem na rok 

2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 

žadatelům uvedeny v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2016 dle 

přílohy č. 4 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence 

kriminality na rok 2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze č. 

4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2016 dle 

přílohy č. 5 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 

uvedeny v téže příloze 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy č. 

7 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 

2016 dle návrhu uvedeném v příloze č. 10 s žadateli uvedenými v příloze č. 7 předloženého 

materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy 

č. 8 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny  
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v téže příloze 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 1.322.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180  pro řešení mimořádných okolností v oblasti 

prevence kriminality v průběhu roku 2016 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í 

  běžné výdaje v ORJ 180 

  § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106                o              10 570 tis. Kč 

  § 4399, pol. 5909                                o                   479 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

  § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106               o                 1 060 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

  § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106               o               1 981 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7106               o               3 948 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7106               o               4 060 tis. Kč 
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- s n i ž u j í 

  běžné výdaje v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401               o               4 988 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401              o                  150 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401               o               1 630 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7401               o               2 481 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7401               o                  377 tis. Kč 

- z v y š u j í 

  neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v ORJ 180 

  § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401               o                  350 tis. Kč 

  

- s n i ž u j í 

  běžné výdaje v ORJ 170 

  § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700               o                2 439 tis. Kč 

- z v y š u j í 
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  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 170 

  § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700               o                  514 tis. Kč 

               pol. 5222, ÚZ 7700               o                1 135 tis. Kč 

               pol. 5223, ÚZ 7700               o                   790 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 8) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti 
sociální péče uzavřených s Fondem ohrožených dětí 
  
Usnesení číslo: 03103/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00311/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotací v oblasti sociální péče s 

právnickou osobou Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha, IČO 00499277, dle 

příloh č. 3, 5, 7, 9, 11 a 13 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 14 
Návrh na poskytnutí individuální účelové dotace Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22831738 
  
Usnesení číslo: 03104/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí individuální účelové dotace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., 

se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 22831738, ve výši 50 tis. 

Kč na zabezpečení projektu “Poradenství, osvěta a vzdělávání pro spotřebitele v Ostravě” a o 

uzavření smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižuje 

  rozpočtová rezerva města 

  § 6409, pol. 5901, ORJ 120             o             50 tis. Kč 

- zvyšují 

  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

  § 4311, pol. 5222, ORJ 180             o             50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 17 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p.o., na realizaci projektu 
„SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 – společný projekt ostravské kulturní 
scény“ 
  
Usnesení číslo: 03105/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2 000 tis. Kč Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 00100528,  na realizaci projektu „SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 – 

společný projekt ostravské kulturní scény“ za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného 

v příloze č. 2 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4234     o  2 000 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160                 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                      o 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,  o 2 000 tis. Kč 
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RM_M 65 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací, příspěvků a 
transferů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro 
rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03106/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00345/16 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 0798/ZM1014/14 
k usnesení č. 0553/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v 

příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 4, a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 5 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu s úpravou 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101   o 11 430 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117    o 22 730 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5213, ÚZ 7117   o 2 500 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7117   o 730 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101   o 1 710 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5229, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101   o 1.055 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7117   o 6 000 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5213, ÚZ 7101   o 60 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 7101   o 20 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7117   o 3 500 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101   o 3 015 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 7101   o 100 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5493, ÚZ 7101   o 115 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5212, ÚZ 7101   o 100 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101   o 490 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7101   o 260 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 7101   o 80 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101   o 270 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5223, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101   o 120 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5493, ÚZ 7101   o 30 tis. Kč 
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na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101   o 350 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101, org. 4259 o 50 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101   o 390 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101   o 100 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101   o 1 920 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 7101   o 30 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101   o 385 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5229, ÚZ 7117   o 2 000 tis. Kč 

na § 3322, pol. 5229, ÚZ 7117   o 8 000 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 7101   o 40 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5332, ÚZ 7101   o 60 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5339, ÚZ 7101   o 150 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 7101   o 80 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) – 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

17.02.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
8) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených 

zastupitelstvem statutárního města Ostravy v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z důvodu vyřazení 

žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

9) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených 

zastupitelstvem statutárního města Ostravy a transferů městským obvodům v oblasti kultury z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

10) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a transferů z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu, a to ve výši 

a za podmínek pro poskytnutí příspěvků a transferů uvedených v  příloze č. 6, 7, 8 a v 

důvodové zprávě předloženého materiálu 
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11) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101 o 1 720 tis. Kč 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7117  o 1 540 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7117, org. 4234 o 740 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7117, org. 4240 o 800 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org.    43 o 120 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o 300 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4251 o 140 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o 30 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4212 o 420 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4240 o 100 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4234 o 40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4254 o 60 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7101, org. 4214 o 50 tis. Kč 

  

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 503  o  210 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 505 o  100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 516 o  100 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7101, org. 524 o    50 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 503, o 210 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 210 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 505, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 100 tis. Kč 
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Městský obvod Michálkovice 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 516, o 100 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 100 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7101, org. 524, o 50 tis. Kč 

běžné výdaje na § 331x, pol. 5xxx, ÚZ 7101, o 50 tis. Kč 

  

12) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Čtyřlístku – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvkové organizaci o 120 tis. Kč 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci o 1.080 tis. Kč 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci o 900 tis. Kč 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 420 tis. Kč 

Komorní scéně Aréna, příspěvkové organizaci o 140 tis. Kč 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci o 90 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci o 50 tis. Kč 

  

13) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 11) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 03107/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00339/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v 

příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                             o         1 301  tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                                   o            40 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                                   o            90 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                                   o          180 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                                   o            95 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                               o            60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                               o            60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                                   o           776 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

17.02.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
7) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek 

pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 5, 6  a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105   o                                                         o          460 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                     o          150 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                     o            10 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                     o          130 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 41, ÚZ 7105                                                     o           30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 81, ÚZ 7105                                                     o           30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                     o           40 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                     o           20 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                     o            50 tis. Kč 

  

9) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, 

příspěvkové organizaci                                                                              o              30 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci         o             190 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizaci            o               30 tis. Kč 

Středisku volného času, Moravská Ostrava – Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                   o             180 tis. Kč 

Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                    o              30 tis. Kč 

  

10) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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realizovat rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 64 
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2016 v oblastech Tělovýchova a sport a 
Vrcholový sport 
  
Usnesení číslo: 03108/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00330/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu 
  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
  

3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 8-9 předloženého materiálu 

 
  

4) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti vrcholového sportu dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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5) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí peněžních prostředků mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu 

 
  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí peněžních prostředků v oblasti Tělovýchova a sport z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v 

přílohách č. 1, 2, 3, 5 a 6 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

   
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

  

s n i ž u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161              o 12 845 tis. Kč 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161              o 26 801 tis. Kč 

  

z v y š u j í 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161              o 12 320 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161              o      213 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161              o        80 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161              o 26 733 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5229, ÚZ 7104, ORJ 161              o      300 tis. Kč  

 

  

8) ukládá 

   

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení 

zastupitelstvu města na jeho jednání dne 17.2.2016 
  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_VZ 2 
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce „Systém sdružených nákupů 
statutárního města Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 03109/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 00840/RM1418/14 
k usnesení č. 11063/RM1014/143 
k usnesení č. 11248/RM1014/145 
k usnesení č. 2849/ZM1014/35 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vhodnosti řešení zájemců, kteří předložili finální koncepty v rámci soutěžního dialogu pro 

systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídky v soutěžním dialogu pro systém sdružených nákupů statutárního 

města Ostrava zájemce eCENTRE, a.s., IČ 27149862, Tender systems s.r.o., IČ 29145121 a 

Sentinet s.r.o., IČ 25904957 v rozsahu dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek v tomto složení: 

členové 

Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Ing. Tomáš Smolík, zastupující vedoucí oddělení veřejných zakázek 

Ing. Valentina Vaňková, vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

náhradníci 

Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

Ing. Hana Janotová, oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

  

4) jmenuje 
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hodnotící komisi v tomto složení: 

členové 

Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

Ing. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Tomáš Smolík, zastupující vedoucí oddělení veřejných zakázek 

Ing. Valentina Vaňková, vedoucí oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

Mgr. Milan Šebesta, LL. M. partner, MT Legal s. r. o., advokátní kancelář 

náhradníci 

Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 

Bc. Helena Tichavská, vedoucí oddělení outsourcingu 

Ing. Eva Seborská, zastupující vedoucí veřejných zakázek a kapitálových účastí 

Ing. Hana Janotová, oddělení kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

Mgr. David Mareš, Ph. D., advokát, MT Legal s. r. o., advokátní kancelář 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03110/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení  NN na pozemcích: 

parc.č. 190/92 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava Středulinského, přel. NNv ČESMAD” 
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2) rozhodla 

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

provozování nadzemního vedení NN k částem pozemků: 

parc.č. 190/92 - ostatní plocha, silnice, 

parc.č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemků ve vlastnictví SMO, 
návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
návrh na uzavření nájemních smluv s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 03111/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 2275/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

pro investory: 

Manželé 

XXXX XXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu - vodovodní přípojka” 

  

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

provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku: 

parc. č. 2275/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

Manželé 

Ing. XXXX XXXXXXX 

Mgr. XXXXXXX XXXXXXXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2275/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 1,69 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

s manželi 

XXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Novostavba rodinného domu - 

vodovodní přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 152,10 Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
s umístěním dešťové kanalizace do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 742/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

Ing. XXXXXXX XXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

v rámci stavby “Vícegenerační (vícefunkční) RD na ul. Bažantova na parc. č. 742/1 v k. ú. 

Hrabová” 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby dešťové kanalizace k části pozemku: 

parc. č. 742/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

Ing. XXXXXXX XXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 742/2 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování dešťové kanalizace v rámci stavby “Vícegenerační (vícefunkční) RD na 

ul. Bažanova na parc. č. 742/1 v k. ú. Hrabová” 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 
pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se společností ASN 
HAKR Brno s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03112/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodní přípojky DN40 do části pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 

ASN HAKR Brno, s.r.o. 

se sídlem: Újezd u Brna, Štefánikova 413, PSČ 66453 

IČO: 269 07 291 

v rámci stavby “Stavební úpravy objektu Těšínská 36/108, Ostrava” 

  

2) rozhodla 

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

provozování, údržbu a opravy NTL plynovodní přípojky DN40 k části pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc č. 5605 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

ASN HAKR Brno s.r.o. 

se sídlem: Újezd u Brna, Štefánikova 413, PSČ 66453 

IČO: 269 07 291 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

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

Těšínská) 

se společností 

ASN HAKR Brno s.r.o. 

se sídlem: Újezd u Brna, Štefánikova 413, PSČ 664 53 

IČO: 269 07 291 

za účelem vybudování NTL plynovodní přípojky DN40 v rámci realizace stavby “Stavební 

úpravy objektu Těšínská 36/108, Ostrava”, za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 660,- 

Kč/ročně, na dobu určitou 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
České dráhy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03113/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00364/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného z věcného břemene uzavřít smlouvu o zřízení věcného 

břemene - zřízení a provozování podzemního kolektoru k pozemku: 

parc. č. 3372/1 - ostatní plocha, dráha, 

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

České dráhy, a.s. 

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO: 70994226, 

za celkovou jednorázovou úhradu ve výši 40.000,- Kč + DPH v zákonné výši, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickými osobami pro 
oprávněného SMO 
  
Usnesení číslo: 03114/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00292/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě veřejného osvětlení k části pozemku: 

p.p.č. 311/7 - zahrada 

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

XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rozsahu dle geometrického plánu 1937-233/2015 ze dne 2.12.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 8.200,- Kč 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 24 
Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, Návrh na záměr města neprodat nemovité 
věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03115/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00284/16 
k materiálu č. BJ1014 03445/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 783/73 - ost. plocha, zeleň  o 

výměře 1253 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému 

obvodu Ostrava-Jih, která je dle návrhu geometrického plánu č. 3085-110/2014 nově označena 

jako pozemek p.p.č. 783/75 - ost. plocha, zeleň 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 855/1 o výměře 90 m2 v k.ú. 

Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, nesvěřeného městskému Ostrava-Jih, dle zákresu ve 

snímku, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 215/1 o výměře 360 m2 v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/3  předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 782/25, k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nebo darovat 
nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice 
  
Usnesení číslo: 03116/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00353/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to část pozemku parc.č. 782/25,  o výměře 116 

m2 - dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice, a to 

pozemek p.p.č. 1740/7 a pozemek p.p.č. 1740/9, včetně stavby komunikace 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat nemovité věci v k.ú. Budišovice, obec Budišovice, a 

to pozemek p.p.č. 1740/7 a pozemek p.p.č. 1740/9, včetně stavby komunikace 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předložit návrh dle bodu 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03117/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00283/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 851 v k.ú. Výškovice u Ostravy, 

obec Ostrava, svěřený městskému Ostrava-Jih 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 243/1 o výměře 19.50 m2 a část 

pozemku parc.č. 715/6 o výměře  80.50 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1  předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc.č. 793/278 o výměře 1639 m2 a 

část pozemku parc.č. 252 o výměře  361 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města prodat či neprodat pozemky v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 
  
Usnesení číslo: 03118/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00356/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemky, a to 

- pozemek parc. č. 947/5 

- pozemek parc. č. 947/8 , jehož součástí není stavba č.p. 1663  

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci, návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci a návrh záměr města směnit nemovité věci, vše 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03119/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

rozhodnout o záměru města prodat 

 

- pozemek p.č.st. 590, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti čp. 624, 

včetně přípojek plynu, vody a kanalizace, 

- pozemek p.p.č. 369/4 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

 

část pozemku p.č.st. 26/3 o výměře 245 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

 

pozemek p.č.st. 1354 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit 

 

pozemek p.č.st. 125/5  

svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemek p.č.st. 137/3 

ve vlastnictví paní XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předložit návrh dle bodu 1)-4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03120/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00349/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1946/55, díl “l”, o výměře 5 m2 

- část pozemku parc.č. 1946/78, díl “n”, o výměře 17 m2 

- část pozemku parc.č. 1946/79, díl “m”, o výměře 53 m2 

- část pozemku parc.č. 1946/80, díl “k”, o výměře 0,3 m2 

- část pozemku parc.č. 2396/38, díl “t+v”, o výměře 23 m2 

odděleny, sloučeny a nově označeny jako pozemek parc.č. 1946/79, o výměře 98 m2 dle 

geometrického plánu č. 3910-39/2015 ze dne 3.11.2015 

- část pozemku parc.č. 1946/78, o výměře 2 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 1946/129 dle geometrického plánu č. 3910-39/2015 ze dne 3.11.2015 

od vlastníka Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, IČO 476 73 036, sídlo 

Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, za celkovou sjednanou kupní 

cenu 45.300,-Kč včetně DPH 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na svěření pozemku městskému obvodu Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 03121/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00359/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 2055/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava jakožto 

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

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 2055/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Pustkovec dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh nesvěřit nemovitou věc městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz (ul. K Trojhalí), návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Na Karolíně) 
  
Usnesení číslo: 03122/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00354/16 
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rada města 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

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

část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 6809 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která 

je dle geometrického plánu č. 4759-86/2014 ze dne 13.11.2014 označena jako nový pozemek 

parc. č. 3380/40  ve vlastnictví statutárního města Ostravy   

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

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

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

parc. č. 244/16 

parc. č. 244/10 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

Přívoz 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 32 
Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Plesná; Návrh nesvěřit 
pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava městskému obvodu Plesná; 
Návrh na záměr neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03123/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00351/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

- parc.č. 392, trvalý travní porost 

- parc.č. 398, trvalý travní porost 

- parc.č. 964/11, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/13, orná půda 

- parc.č. 964/14, orná půda 

- parc.č. 964/16, orná půda 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v 

platném znění, a to: 

- parc.č. 392, trvalý travní porost 

- parc.č. 398, trvalý travní porost 

- parc.č. 964/11, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/13, orná půda 

- parc.č. 964/14, orná půda 

- parc.č. 964/16, orná půda 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Plesná dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

- parc.č. 401, zahrada 

- parc.č. 884/26, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 884/50, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 964/23, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/24, ost. plocha, silnice 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit pozemky v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava jakožto majetek svěřený městskému 

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

Ostravy, v platném znění, a to: 

- parc.č. 401, zahrada 

- parc.č. 884/26, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 884/50, ost. plocha, ost. komunikace 

- parc.č. 964/23, ost. plocha, silnice 

- parc.č. 964/24, ost. plocha, silnice 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřené 

městskému obvodu Svinov, a to: 

- pozemek parc.č. 802/334 

- část pozemku parc.č. 740/3 o výměře 38,5 m2 

- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 50,5 m2 

- část pozemku parc.č. 802/383 o výměře 25 m2, 

vše dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 
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rada města 
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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 33 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc.č. 3745/12, ost. 
plocha - jiná plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03124/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

3745/12, ost. plocha - jiná plocha o výměře 87 m2, která je dle návrhu geometrického plánu č. 

02621 - 52/2015 ze dne 12. 10. 2015 označena jako pozemek parc.č. 3745/14, ost. plocha - jiná 

plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření dodatků 
  
Usnesení číslo: 03125/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2294/2010/MJ ze dne 

27.8.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.2.2011 

s MARPER spol. s r. o., se sídlem Horka nad Moravou, 1. Pětiletky 368/12, PSČ 783 55, IČO 

258 18 538 

a BigBoard Praha, a. s., se sídlem Štetkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 242 26 491 

jejímž předmětem je nájem části pozemku p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

10 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
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kterým dojde ke změně v: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2016 

- čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 

dopravy 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1272/2012/MJ ze dne 

26.4.2012 

s MARPER spol. s r. o., se sídlem Horka nad Moravou, 1. Pětiletky 368/12, PSČ 783 55, IČO 

258 18 538 

a BigBoard Praha, a. s., se sídlem Štetkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 242 26 491 

jejímž předmětem je nájem části pozemků p. p. č. 971/2 - ostatní plocha, jiná plocha o 

výměře 53 m2, p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 a p. p. č. 971/15 - 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

kterým dojde ke změně v: 

- čl. II. Předmět a účel nájmu 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2016 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě arch. č. 00549/1997/MJ ze dne 

1.3.1996, ve znění dodatků č. 1 - č. 7 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ: 701 71, IČO 619 74 757 

jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 2424/3 - zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 

2424/4 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Martinov, obec Ostrava 

kterým dojde ke změně v: 

- příloze č. 1 nájemní smlouvy “Jmenovitý seznam pronajímaných věcí” - k zúžení předmětu 

nájmu 
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- čl. III. Výše nájemného a jeho úhrada - ke snížení výše nájemného 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ 
  
Usnesení číslo: 03126/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p.p.č. 460/1 ost. plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, o výměře 54 m2 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 53 
Návrh na budoucí dar vodovodního řadu, v k.ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava a budoucí koupi jednotné kanalizace a vodovodu, v k.ú. 
Poruba - sever, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací s fyzickou osobou a budoucí kupní smlouvy se společností 
Abano s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03127/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00297/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o přijetí budoucího daru vodovodního řadu DN 80 v předpokládané délce cca            

196 m dle přílohy č. 1A a č.1B předloženého materiálu, který bude uložen v pozemcích v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava: 

- parc. č. 2665/57 - orná půda, 

- parc. č. 3181/2 - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3181/20 - ostatní plocha, silnice, 
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a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

Pan 

XXXX XXXXX XXXX narozen  XXXXXXXXX, 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX, PSČ: 

XXX XX 

Budoucí dar bude realizován v rámci stavby “Komunikace a inženýrské sítě Polanka Janová” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o  budoucí koupi inženýrských sítí v  k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava,  dle přílohy 

č. 4 A a č.4B  předloženého materiálu a to: 

SO 01 Kanalizace jednotné DN 250 v předpokládané délce 15 m, která bude uložena v 

pozemcích: 

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 36924/1 - ostatní plocha, zeleň. 

SO 03 Vodovod PE 100 D 63 v předpokládané délce 36 m, který bude uložen v pozemku: 

- parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

s budoucím prodávajícím 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, 

IČO: 267 97 518 

Stavební objekty budou realizovány v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 5 RD”. 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 73 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce k 
pozemkům svěřeným městským obvodům Návrh na záměr města 
vypůjčit pozemek v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03128/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků 

pro: 

statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Bělá, se sídlem Nová Bělá, Mitrovická 342, 

724 00 Ostrava 

na pozemek parc. č. 1226/35 orná půda v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava svěřený tomuto 

městskému obvodu za účelem vybudování „Domu pro sociální účely v lokalitě Nová Bělá“, na 

dobu neurčitou, 

statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, 

na pozemky parc. č. 883/5 orná půda a parc. č. 885/8 orná půda vše v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu za účelem vybudování „Domu pro 

sociální účely v lokalitě Výškovice“, na dobu neurčitou, 

statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice, se sídlem Hlučínská 135, 725 29 Ostrava 

na pozemky parc. č. 331 ostatní plocha, neplodná půda, 335/1 ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 335/6 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 335/7 ostatní plocha, zeleň, parc. č. 336 ostatní 

plocha, manipulační plocha, parc. č. 337 Ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 338/1 

ostatní plocha manipulační plocha vše v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, svěřené 

tomuto městskému obvodu za účelem vybudování „Dům pro sociální účely v lokalitě 

Petřkovice u Ostravy“, na dobu neurčitou, 

výše zmiňované smlouvy o výpůjčce budou uzavřeny s 

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

Hladnovská 751/119 

712 00 Ostrava - Muglinov 
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IČO: 70631808 

  

2) rozhodla 

  
o záměru výpůjčky pozemku parc. č.  884/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v 

k.ú. Výškovice u Ostravy, obe Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 
RM_M 74 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 03129/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se společností 

FC Baník Ostrava, a.s. 

Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu Hladnov B”, poř.č. 223/2015 
  
Usnesení číslo: 03130/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02851/RM1418/42 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vodojemu Hladnov B” v Ostravě - Muglinově v rozsahu dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení: 

členové:  

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK, a.s.  

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci:    

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK, a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 79/94  

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, 
lokalita ul. Frankova”, poř.č. 026/2016 
  
Usnesení číslo: 03131/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova” dle ust. § 86 zákona č. 137/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Čerpání splaškových a podzemních vod v šachtě Š20 
- ulice Na Náhonu”, poř.č. 217/2015 
  
Usnesení číslo: 03132/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

splaškových a podzemních vod v šachtě Š20 - ulice Na Náhonu“, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 285 92 611 

za cenu nejvýše přípustnou 411.455,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic, část ul. K Maliňáku”, poř. č. 
224/2015 
  
Usnesení číslo: 03133/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Odkanalizování Heřmanic, část ul. K Maliňáku” k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu s uchazečem 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava-Heřmanice 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 665.023,51 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Dopravní řešení ul. Horní v rámci akce Náměstí 
Ostrava - Jih (studie + PD + IČ)”, poř. č. 209/2015 
  
Usnesení číslo: 03134/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

výkon činností v rámci stavby “Dopravní řešení ul. Horní v rámci akce Náměstí Ostrava - Jih, 

veřejný prostor Ostrava - Hrabůvka” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

SHB, akciová společnost 

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou 479.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 15 
Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 03135/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence z účtu 019, ORJ 210 z 

důvodu morální zastaralosti 

  

 
RM_M 60 
Návrh: “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na obnovu a 
zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2016”, včetně vyhlášení výběrového řízení 
  
Usnesení číslo: 03136/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00357/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit ”Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na  obnovu a zachování kulturní 

památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016” - dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a 

zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v termínech 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení “Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na 

obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016”, 

včetně vyhlášení výběrového řízení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 17.02.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 61 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr zlikvidovaných a zajištěných 
jam HDD “Jindřich těžní” a “Jindřich větrní” pro stavbu “Rekonstrukce 
JINDŘICH CENTER” v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03137/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územním rozhodnutím č. 201/97 v 

bezpečnostním pásmu zlikvidované a zajištěné jámy HDD “Jindřich těžní” ze dne 6.10.1997 

vydaným pod č.j. Správ./ÚSŘ/2843/97/Kov a územním rozhodnutím č. 59/97 v bezpečnostním 

pásmu zlikvidované a zajištěné jámy HDD “Jindřich výdušná” ze dne 28.2.1997 vydaným pod 

č.j. Výst./ÚSŘ/4795/20/96/Kov ,  pro stavbu “Rekonstrukce JINDŘICH CENTER” v k.ú. 

Moravská Ostrava dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČO 00373249 
  
Usnesení číslo: 03138/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

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

Ostrava, IČO 00373249 

  

2) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 37 
Proplacení faktury č. 20152812 za poskytování veterinární péče v útulku 
pro psy v Ostravě-Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 03139/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o proplacení faktury č. 20152812 ve výši 164.826,02 Kč vystavené MVDr. Janem Nytrou, 

Veterinární klinika, Ukrajinská 1536/28, 708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 40274578 za 

poskytování veterinární péče v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích nad rámec smlouvy ev. č. 

2116/2015/OŽP/ZFÚN ze dne 28. 07. 2015 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 38 
Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů 
  
Usnesení číslo: 03140/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00362/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat odpověď na dopis občana Ing. VXXXXXXX  MXXXXX,  týkající se čipování psů 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
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předložit zastupitelstvu města k projednání a schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 71 
Metodický pokyn k čerpání účelové neinvestiční dotace na údržbu 
městské zeleně 
  
Usnesení číslo: 03141/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
vypořádání připomínek a dotazů městských obvodů k účelové neinvestiční dotaci na údržbu 

městské zeleně pro rok 2016 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
metodický pokyn k čerpání účelové neinvestiční dotace na údržbu městské zeleně pro rok 2016 

ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí  

písemně informovat všechny městské obvody (příjemce dotace) o přijetí metodického pokynu 

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.02.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 44 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 2605/2010/IT se společností OVANET 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 03142/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2605/2010/IT ze dne 25.10. 2010 o nájmu optických 

vláken se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, PSČ 702 00, 

IČ: 29399491, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 45 
Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služby elektronických 
komunikací – Městský kamerový systém uzavřené se společností 
OVA!!!CLOUD.net, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03143/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 1753/2013/IT ze dne 7.6.2013 o poskytování služby 

elektronických komunikací - Městský kamerový systém se společností OVA!!!CLOUD.net, 

a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh dodatku č.3 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací č. 0153/2011/IT se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03144/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

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

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

  

 
RM_M 47 
Návrh dodatku č. 23 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03145/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 23 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací ev. č. 

0913/2003/MIS/LPO se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 

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

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s 
Ministerstvem vnitra za účelem uzavření rámcové smlouvy na zajištění 
softwarových produktů Oracle pro orgány veřejné správy 
  
Usnesení číslo: 03146/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra se 

sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 00007064, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2486/2010/IT o poskytování služeb umístění 
a provozu zařízení se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03147/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2486/2010/IT o poskytování služeb umístění a provozu 

zařízení se společností OVA!!!CLOUD.net a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - 

Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu a uživatelské podpory 
aplikace eSPIS LITE pro klienty Technologického centra se společností 
OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03148/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2563/2011/IT o zajištění provozu a uživatelské podpory 

aplikace eSPIS LITE pro klienty Technologického centra se společností OVA!!!CLOUD.net 

a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
informačního systému Portex se společností ICT Brains s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03149/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje informačního systému Portex se společností ICT Brains 

s.r.o. se sídlem 739 45 Fryčovice č.p. 105,  IČO 28650891, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 
informačního systému BePlan se společností ICT Brains s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03150/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje informačního systému BePlan se společností ICT Brains 

s.r.o. IČO: 28650891, se sídlem   Fryčovice č.p. 105, 739 45 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 2 
Uzavření Dodatku ke Smlouvě s Komerční bankou, a.s. pro příležitostné 
krátkodobé zhodnocování dočasně volných finančních prostředků 
města 
  
Usnesení číslo: 03151/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Dodatku ke Smlouvě ze dne 31.1.2013, evidenční číslo 777/2013/OFR mezi 

Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 4531 7054 a 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 2456642013 o 
pojištění souboru vozidel 
  
Usnesení číslo: 03152/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 7990/RM1014/104 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2456642013 o pojištění souboru 

vozidel, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 

IČO 45272956, evidenční číslo 2521/2013/OFR, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

- že o částku, kterou statutární město Ostrava zaplatí za pojištění vozidel HZS MSK v intencích 

pojistné smlouvy ve znění dodatku č. 1 dle tohoto bodu usnesení, bude snížen provozní 

příspěvek pro HZS  MSK 

  

 
RM_M 51 
(Ne)poskytnutí dotace - podnět občana 
  
Usnesení číslo: 03153/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
07 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 89/94  

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí dotace ve výši 1 000 tis.Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na 

malé investice a zvelebení obce Kunčice nad Ostravicí dle podnětu občana 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03154/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 1 766 tis.Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 400 tis.Kč (B.1.) 

na § 3639, pol. 5362, ORJ 230 o 30 tis.Kč (C.1.) 

na § 3119, pol. 5169, ORJ 133 o 525 tis.Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 133, § 3299, pol. 5179, ÚZ 3639, org. 85000001 o 56 tis.Kč 

               ORJ 300, § 3299, pol. 5175, ÚZ 3639, org. 85000001 o 50 

tis.Kč                                               

na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3130000000 o 8 981 tis.Kč (E.1.) 
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                                                   ÚZ 38588505 o 1 tis.Kč (E.2.) 

na § 6171, pol. 5363, ORJ 120 o 700 tis.Kč (E.4.) 

na § 3639, pol. 5164, ORJ 137 o 1 000 tis.Kč (E.5.) 

na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3141000000 o 868 tis.Kč (E.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3094 o 30 tis.Kč 

                                            pol. 6130, org. 3146 o 474 tis.Kč 

                                                             org. 3134 o 9 tis.Kč     

          na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3109 o 48 tis.Kč  

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3162 o 1 145 tis.Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 9 000 tis.Kč (E.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 766 tis.Kč (C.4.) 

z v y š u j e 

- financování na pol. 8115, ORJ 120 o 400 tis.Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 154 tis.Kč (E.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 30 tis.Kč (C.1.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 133 o 525 tis.Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639, ORJ 300 o 106 tis.Kč (C.3.) 

na § 3529, pol. 5909, ORJ 170, org. 4245 o 1 766 tis.Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3094 o 30 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 483 tis.Kč 

                               § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 48 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8146 o 1 145 tis.Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 502 o 154 tis.Kč (E.3.) 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 8 981 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 tis.Kč (E.2.) 

                                                  o 700 tis.Kč (E.4.) 

                                                  o 10 000 tis.Kč (E.5.) 

                                                  o 868 tis.Kč (E.6.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.3.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 502 o 154 tis.Kč 

- sníží výdaje na § xxxx, pol. xxxx o 154 tis.Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Informace o postupu plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 20. 1. 2016 
  
Usnesení číslo: 03155/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 20. 1. 2016, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky 
provozně souvisejících vodovodů a dohoda o úhradě za využívání 
Vodojemu Petřvald II 
  
Usnesení číslo: 03156/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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a)  o uzavření “Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně 

souvisejících vodovodů” mezi obcí Petřvald a Statutárním městem Ostrava  dle Přílohy č.1 

 předloženého materiálu 

b) o uzavření “Dohody o úhradě za využívání Vodojemu Petřvald II”  mezi obcí Petřvald a 

Statutárním městem Ostrava  dle Přílohy č.2  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 03157/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy 

aby prostřednictvím společnosti e-Centre Ostrava a.s. zajistil realizaci elektronické aukce a 

navazující úkony, související s prodejem vozidel: 

a) automobil protiplynový Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN DB9034631P952128/99, 

RZV OVZ 84-37 

b) automobil chemický Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN WDB9034631P954896/04, 

RZV OVZ 84-36 

c) automobil velitelský Mitsubishi Pajero 3.2 D V60 V87WLYXFL6L, VIN 

JMBLYV78W2J007961, RZV OVD 30-60 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
2) stanovuje 

  
vyvolávací ceny ojetých automobilů následovně: 

a) automobil protiplynový Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN DB9034631P952128/99, 

RZV OVZ 84-37 ve výši  150.000,- Kč 
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b) automobil chemický Mercedes Benz 312 2.9 D KA/40, VIN WDB9034631P954896/04, 

RZV OVZ 84-36 ve výši  70.000,- Kč 

c) automobil velitelský Mitsubishi Pajero 3.2 D V60 V87WLYXFL6L, VIN 

JMBLYV78W2J007961, RZV OVD 30-60 ve výši 175.000,- kč 

  

 
RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření roční servisní 
smlouvy pro vzduchotechnická zařízení v majetku SMO 
  
Usnesení číslo: 03158/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření roční servisní smlouvy pro 

vzduchotechnická zařízení v majetku SMO ve vybraných objektech firmě KMO - 

Klimamontáže Ostrava, s.r.o., IČO 25361961 za cenu nejvýše přípustnou 214. 634,- Kč bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy  

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 9 
Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03159/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
21 

  
k materiálu č. BJ1418 00374/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní Pavly Janouškové, trvalý pobyt 
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Ostrava-Krásné Pole, Předvrší 514/54, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na 
výrobu a dodání smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic se 
zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03160/RM1418/46 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných uličních tabulí se zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o., IČO: 46345558, se sídlem 

Papírenská 186, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí za cenu 150.960,00 Kč bez DPH dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


