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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.02.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03162/RM1418/47 RM_M 0 Schválení programu 47. schůze rady města dne 

09.02.2016 

28 

03161/RM1418/47 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro: OVANET a.s. a PODA a.s. 

08 

03163/RM1418/47 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Zajištění kreditů elektronických 

čipových karet”, poř. č. 24/2016 

25 

03164/RM1418/47 RM_M 29 Souhlas s podáním žádosti o podporu pro projekt 

“Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. 

Stanislavského a vybavení interiéru” 

50 

03165/RM1418/47 RM_M 38 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního 

programu Zaměstnanost pro Projekt 

“Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb 

MOaP” 

50 

03166/RM1418/47 RM_M 30 Návrh nominace člena do Dopravní komise 

Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky 

28 

03167/RM1418/47 RM_M 42 Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do 

dozorčích rad společností Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské výstavy, 

a.s., změna části usnesení týkající se společnosti 

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

28 

03168/RM1418/47 RM_M 43 Návrhy na změny v komisích rady města 28 

03169/RM1418/47 RM_M 24 Termín zápisu dětí do Firemní školky města 

Ostravy, stanovení kritérií pro přijetí dětí k 

předškolnímu vzdělávání a plán činnosti 

organizace na rok 2016 

38 

03170/RM1418/47 RM_M 1 Nominace do Euroregionálního řídícího výboru 

Fondu mikroprojektů v rámci programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

38 

03171/RM1418/47 RM_M 25 Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - 

projekt “Cyklistická trasa O, Ostrava – 

Radvanice” 

38 

03172/RM1418/47 RM_M 26 Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - 

projekt “Cyklostezka Chemické osady, Grmelova” 

38 

03173/RM1418/47 RM_M 27 Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko - projekt “Autobusový terminál 

Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” 

38 

03174/RM1418/47 RM_M 28 Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko - projekt “Sportovní a zábavní 

cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” 

38 
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03175/RM1418/47 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím věcného 

daru do vlastnictví právnické osoby Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace 

40 

03176/RM1418/47 RM_M 12 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové dotace 

v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže s 

právnickou osobou PRAPOS 

86 

03177/RM1418/47 RM_M 5 Žádost o prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně spolku Pop Academy z.s. 

87 

03178/RM1418/47 RM_M 6 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2016 60 

03179/RM1418/47 RM_M 44 Schválení žádosti Českého olympijského výboru a 

České olympijské a. s. o dotaci na realizaci 

projektu Olympijský park Ostrava a schválení 

podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Olympijského parku a o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Ostravy 

91 

03180/RM1418/47 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

03181/RM1418/47 RM_M 31 Fúze společností OVANET a.s. a 

OVA!!!CLOUD.net a.s. 

90 

03182/RM1418/47 RM_M 14 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebností s právnickými osobami a 

fyzickou osobou 

08 

03183/RM1418/47 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města 

nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava 

08 

03184/RM1418/47 RM_M 17 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

03185/RM1418/47 RM_M 18 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení 

Dopravního podniku Ostrava, a.s. v Ostravě-

Porubě 

08 

03186/RM1418/47 RM_M 20 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 

03187/RM1418/47 RM_M 21 Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

03188/RM1418/47 RM_M 22 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 

03189/RM1418/47 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části 

pozemku v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy k 

části pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

 

08 



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 4/67  

03190/RM1418/47 RM_M 35 Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v 

ul. Pustkovecká a B. Nikodema v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava a uzavření kupních smluv se spol. 

RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s 

fyzickými osobami 

08 

03191/RM1418/47 RM_M 36 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a 

návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

03192/RM1418/47 RM_M 39 Souhlas s postoupením smluv 08 

03193/RM1418/47 RM_M 41 Záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská 

Ostrava. Souhlas s rozšířením dočasné stavby na 

pozemku SMO v k.ú. Svinov. Návrh na souhlas s 

umístěním restaurační zahrádky v k.ú. Moravská 

Ostrava. 

08 

03194/RM1418/47 RM_M 4 Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích 

o uzavření věcného břemene a uzavření dodatku 

ke smlouvě a dohoda o odstoupení od smlouvy v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

03195/RM1418/47 RM_M 9 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

03196/RM1418/47 RM_M 10 Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva 

města č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a 

návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní cíl na 

soutoku Ostravice a Lučiny” 

05 

03197/RM1418/47 RM_M 19 „Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. 

etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS 

splašků č. 2” Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke 

Smlouvě o dílo 2047/2014/OI/LPO 

05 

03198/RM1418/47 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Legionella - Domov Sluníčko”, 

poř. č. 004/2016 

05 

03199/RM1418/47 RM_M 3 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu 

městskému obvodu Stará Bělá na 

spolufinancování ozdravných pobytů 

80 

03200/RM1418/47 RM_M 37 Informace o výsledcích jednání se státním 

podnikem Povodí Odry ve věci finanční 

spoluúčasti statutárního města Ostravy na výkupu 

pozemků případně staveb dotčených realizaci 

protipovodňového opatření “Kaskáda dvou 

suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku 

Porubka” 

80 

03201/RM1418/47 RM_M 33 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03202/RM1418/47 RM_M 7 Návrh na jmenování nového zástupce statutárního 

města Ostravy do Sdružení pro výstavbu 

komunikace I/11 - I/57 a do Asociace měst pro 

cyklisty 

09 
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03203/RM1418/47 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst některých 

odborů Magistrátu města Ostravy 

36 

03204/RM1418/47 RM_M 34 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 28 

03205/RM1418/47 RM_M 8 Návrh na naložení s přebytečným a 

neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

03206/RM1418/47 RM_M 2 Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního 

města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

21 

03207/RM1418/47 RM_ORG 1 Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva 

města konaného dne 17.02.2016 

28 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 40 Dohoda o vzájemném vypořádání, Souhlas s 

uzavřením smlouvy o postoupení smlouvy, 

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy, Uzavření 

nájemní smlouvy 

08 

  RM_M 32 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

89 

  RM_M 15 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Údržba v příměstských lesích 

zvláštního určení”, poř. č. 027/2016 

80 
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RM_M 0 
Schválení programu 47. schůze rady města dne 09.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03162/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 47. schůze rady města dne 09.02.2016 

  

  

RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro: OVANET a.s. a PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 03161/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 728/35 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

se sídlem  Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4” 
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2) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 680/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 680/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 680/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 728/35 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 736/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 736/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 29399491 

a 

s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

PODA a.s. 

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

IČO: 25816179 

v rámci stavby “Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3 4787-4” 

 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

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

IČO: 25816179 

a 

s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Zajištění kreditů elektronických čipových karet”, poř. 
č. 24/2016 
  
Usnesení číslo: 03163/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup kreditů na nabití 

elektronických čipových karet, na jejichž základě budou zaměstnancům Městské policie 

Ostrava poskytovány služby sloužící k rekondici a rehabilitaci, v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

se sídlem: Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 25385691 

za cenu nejvýše přípustnou 824.000,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_M 29 
Souhlas s podáním žádosti o podporu pro projekt “Zahrada u 
novostavby mateřské školy na ul. Stanislavského a vybavení interiéru” 
  
Usnesení číslo: 03164/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Svinov o podporu pro projekt “Zahrada u novostavby 

mateřské školy na ul. Stanislavského a vybavení interiéru” z Integrovaného regionálního 

operačního programu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

  

2) žádá 

  
městský obvod Svinov 

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

usnesení v souladu s podmínkami 14. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR z 

Integrovaného operačního programu “Infrastruktura pro předškolní vzdělávání”, v případě že 

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

bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová, T: 22.04.2016 

 starostka městského obvodu Svinov 
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3) žádá 

  
městský obvod Svinov 

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

rozpočtu městského obvodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Helena Wieluchová,  

 starostka městského obvodu Svinov 

  
 

RM_M 38 
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost pro Projekt “Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb 
MOaP” 
  
Usnesení číslo: 03165/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03011/RM1418/45 
k usnesení č. 03098/RM1418/46 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt ”Vzděláváním k vyšší profesionalizaci MOb MOaP” v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

souladu s podmínkami výzvy  č. 15  v rámci Operačního programu Zaměstnanost v případě že 

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

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 11.04.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

4 000 tis. Kč 
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4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2016 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 30 
Návrh nominace člena do Dopravní komise Předsednictva Svazu měst a 
obcí České republiky 
  
Usnesení číslo: 03166/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 02132/RM1418/31 
  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
namísto stávajícího člena Ing. Iva Hařovského, nar. XXXXXXXXX, paní Ing. Zuzanu 

Ožanovou, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, jako členku 

Dopravní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájila zájmy obce 

  

 
RM_M 42 
Změna usnesení ve věci návrhu zástupců do dozorčích rad společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a Ostravské 
výstavy, a.s., změna části usnesení týkající se společnosti Vědecko-
technologický park Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03167/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00436/16 
k usnesení č. 0885/ZM1418/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

změnit bod 2) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
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rady obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - 

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

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXX 

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit bod 19) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 

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

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

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

změnit bod 29) svého usnesení č. 0885/ZM1418/13 ze dne 20. 1. 2016 takto: 
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”navrhuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 

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

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

XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX XX 

XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX 

XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX 

XXXXXXXX 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA  

předložit body 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 43 
Návrhy na změny v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 03168/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
podle § 102 odst. (2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

komisi pro IT/IS a stanoví počet členů této komise na 7 

  

 



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 14/67  

2) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro IT/IS: 

předseda:  Mgr. Petr Mika, člen ZM 

členové:    Ing. Ivan Tomášek, člen ZM 

                  Lukáš Král, člen ZM     

                  RNDr. JXXXXXXX ŽXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXX 

                 TXXXX SXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXX 

                 VXXXXX SXXXXXX, nar. 3XXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX Ostrava-XXXXX XXXX 

                 Mgr. JXXX MXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 

  

3) odvolává 

  
z funkce předsedy a člena komise pro cestovní ruch a prezentaci města: 

předseda: Lukáš Král, člen ZM 

členové:   Ing. Petr Stachura, člen ZM 

                Josef Graňák, člen ZM 

                Ing. RXXXXX ZXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava 

                Ing. RXXXXXX MXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem: GX XXXXX 

XXXXXXX XXX X0 Ostrava 

                JXX  GXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXX XXX XX Ostrava 

                RXXXXXXX VXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXX XXX 

XX Ostrava 

                Ing. JXXX FXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX X0 Ostrava  

                Ing. OXXXXX ŠXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava   

                Bc. PXXX DXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX X0 Ostrava 

                JXXXXXXX VXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXX XX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXX XX 

                MXXXXX KXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX XXX XX 

Ostrava 

                Bc. PXXXXXX NXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava 

  

4) zrušuje 
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komisi pro cestovní ruch prezentaci města 

  

5) odvolává 

  
z funkce člena komise kultury: 

- Ing. Iva Furmančíka, člena ZM 

- Ing. MiXXXX WXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XX XXX XX 

Ostrava 

- ŠXXXX ZXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XXX XXX XX Ostrava 

  

6) jmenuje 

  
do funkce člena komise kultury: 

- Evu Petraškovou, členku ZM 

  

7) odvolává 

  
z funkce člena komise pro sport a volný čas: 

- Ing. Jakuba Ježe, člena ZM 

- RXXXXX MXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXXX XXXXX XXX XX 

Ostrava 

- Mgr. ZXXXXX BXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-XXXXXX 

  

8) jmenuje 

  
do funkce člena komise pro sport a volný čas: 

- Ing. Lumíra Palyzu, člena ZM 

  

9) odvolává 

  
z funkce člena komise pro vzdělávání, vědu a výzkum: 

- Mgr. JXXXXXX CXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX 

XXX X0 Ostrava 

- JXXXXX TXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXX XXX XXX XX Ostrava 
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10) odvolává 

  
z funkce člena komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti: 

- Mgr. Ing. IXX TXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XXX XX Ostrava 

- Bc. JXXX HXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX XXXX 

XXX XX Ostrava 

- Mgr. DXXXXX ŠXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX Ostrava 

  

11) jmenuje 

  
do funkce člena komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti: 

- Bc. Lucii  Feikovou, členku ZM 

  

12) odvolává 

  
z funkce člena komise pro děti a mládež: 

- BXXXXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, 

XXX XX OstravaXXXXXXXXXXX 

- AXXX MXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXX XXX XX Ostrava 

- Bc. MXXXXXXXX JXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX 

XXXXX XXX XX Ostrava 

  

13) jmenuje 

  
do funkce člena komise pro děti a mládež: 

- Mgr. JXXXXXX ChXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX Ostrava 

  

14) odvolává 

  
a) z funkce předsedy komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém: 

    - Ing. MXXXXX PXXXXXX, nar. XXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXX Ostrava 

b) z funkce člena komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém: 

    - Ing. Břetislava Rigera, člena ZM    

    - RSDr. IXXXX KXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava 
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    - Ing. MXXXXXX JXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXX XX Ostrava 

    - MXXXXXX BXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX Ostrava 

  

15) jmenuje 

  
do funkce předsedy komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém: 

  

- Ing. Iva Hařovského, člena ZM 

  

16) odvolává 

  
z funkce člena komise životního prostředí: 

- Ing. MXXXX XXXXXXXX nar. XXXX, bytem: nXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX Ostrava 

- Ing. JXXXXX HXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXX 

  

17) odvolává 

  
z funkce člena komise pro dopravu: 

- TXXXXX Gemelu, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX Ostrava 

- MXXXXXX KXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXX XXX XX 

Ostrava 

  

18) odvolává 

  
z funkce člena komise investiční, architektury a rozvoje města: 

- Libora Grygara, člena ZM 

- Ing. Petra Stachuru, člena ZM 

- Ing. arch. JXXXXXXXX Klegu, nar. XXXXXXXX, bytem: X XXXX XXXXXXX XXX 

XX OstravaXXXXXXXXXXX 

  

19) jmenuje 

  
do funkce člena komise investiční, architektury a rozvoje města: 
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- Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

  

20) odvolává 

  
z funkce člena komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy: 

- JXXXXXX Uvírovou, nar. XXXXXXXXX, bytem: X XXXX XXX XXX XX Ostrava-

XXXXXXXXXX 

- Ing. VXXXXXXXXX SXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX 

XXX XX Ostrava 

- Bc. AXXXX RXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

Ostrava 

  

21) jmenuje 

  
do funkce člena komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy: 

- Ing. Petra Stachuru, člena ZM 

- Josefa Graňáka, člena ZM 

  

22) odvolává 

  
z funkce člena komise pro majetek a hospodářskou správu: 

- JXXX KXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX XXX XX Ostrava 

- doc. Ing. DXXXXX XXXXXXXXX CSc., nar. XXXXXXXXX, bytem: X 

XXXXXXXXXXXX XXX XX Ostrava 

- RXXXXX VXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX Ostrava 

- PXXXX JXXXXXX, nar. XXXXXXXXX bytem: KXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

Ostrava 

  

23) jmenuje 

  
 do funkce člena komise pro majetek a hospodářskou správu: 

- Ing. Petra Stachuru, člena ZM 

- Libora Grygara, člena ZM 

  

24) odvolává 
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z funkce člena komise pro strategický rozvoj: 

- ŽXXXXX TXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX Ostrava 

- Ing. MXXXXXX DXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XX XXX XX 

Ostrava 

- VXXXXXXX MXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

Ostrava 

  

25) jmenuje 

  
do funkce člena komise pro strategický rozvoj: 

- Ing. Kamila Bednáře, člena ZM 

  

26) mění 

  
a) počet členů z 13 na 11 u těchto komisí: 

- kultury 

- pro sport a volný čas 

- vzdělávání, vědu a výzkum 

- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

- pro děti a mládež  

- životního prostředí 

- pro dopravu 

- investiční, architektury a rozvoje města 

- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

- pro majetek a hospodářskou správu 

- pro strategický rozvoj 

b) počet členů z 15 na 11 u komise: 

- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

  

 
RM_M 24 
Termín zápisu dětí do Firemní školky města Ostravy, stanovení kritérií 
pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a plán činnosti organizace na 
rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03169/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín konání zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, a to pro 

podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 ve 

dnech 31. 3. 2016 od 14:30  do 16:30 a 1. 4. 2016 od 12:00 do 14:00 a termín konání zápisu na 

prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2016 dne 7. 6. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin v 

místě sídla Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na Prokešově nám. 8 v 

Ostravě a kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace ve školním roce 2016/2017 dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2016 dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace pro rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 1 
Nominace do Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v 
rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 
  
Usnesení číslo: 03170/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s nominací 

Ing. Tomáše Výtiska, starosty městského obvodu Krásné Pole, jako člena Euroregionálního 

řídícího výboru Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu 

INTERREG V - A Česká republika - Polsko 

Ing. Vladimíra Kozla, místostarosty městského obvodu Michálkovice, jako náhradního člena 

Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia v 
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rámci programu INTERREG V - A Česká republika - Polsko 

za město Ostravu 

  

 
RM_M 25 
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko - projekt “Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 03171/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00338/16 
k usnesení č. 0262/ZM1418/5 
k usnesení č. 01252/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

na spolufinancování projektu “Cyklistická trasa O, Ostrava – Radvanice” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s ustanovením čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 

uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko dle 

přílohy č. 1 materiálu předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Cyklistická trasa O, Ostrava – 

Radvanice” dle čl. IV odst. 5 bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady Moravskoslezsko uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje  

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s čerpáním dotace na projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) 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 26 
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
Moravskoslezsko - projekt “Cyklostezka Chemické osady, Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 03172/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00338/16 
k usnesení č. 0262/ZM1418/5 
k usnesení č. 01252/RM1418/21 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

na spolufinancování projektu “Cyklostezka Chemické osady, Grmelova” dle přílohy č.1 

předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s ustanovením čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 

uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Cyklostezka Chemické osady, 

Grmelova” dle čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s čerpáním dotace na projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) 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 27 
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt “Autobusový terminál 
Dubina Interspar, Ostrava - Dubina” 
  
Usnesení číslo: 03173/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00332/16 
k materiálu č. BJ1418 00338/16 
k usnesení č. 9532/RM1014/125 
k usnesení č. 10468/RM1014/137 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příjemcem statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Regionální radou regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO: 75082616 na spolufinancování projektu „Autobusový terminál Dubina Interspar, 

Ostrava - Dubina“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s ustanovením čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 

uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu „Autobusový terminál Dubina Interspar, 

Ostrava – Dubina“ dle čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady Moravskoslezsko uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s čerpáním dotace  na projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) 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 28 
Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko - projekt “Sportovní a zábavní cíl 
na soutoku Ostravice a Lučiny” 
  
Usnesení číslo: 03174/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00333/16 
k materiálu č. BJ1418 00338/16 
k usnesení č. 8151/RM1014/107 
k usnesení č. 7677/RM1014/102 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příjemcem statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Regionální radou regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO: 75082616 na spolufinancování projektu „Sportovní a zábavní cíl na soutoku 

Ostravice a Lučiny“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-

2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s ustanovením čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 
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uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu „Sportovní a zábavní cíl na soutoku 

Ostravice a Lučiny“ dle čl. IV, odst. 5, bodu 5.3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Regionální rady Moravskoslezsko uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s čerpáním dotace na projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) 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 věcného daru do vlastnictví 
právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03175/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 5,            

700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
mimořádné účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a 
mládeže s právnickou osobou PRAPOS 
  
Usnesení číslo: 03176/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
86 

  
k materiálu č. BJ1418 00428/16 
k usnesení č. 0625/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí mimořádné účelové 

dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže č. 34 na zabezpečení projektu “ Rozšíření 

a modernizace chráněné dílny PRAPOS” z rozpočtu statutárního města Ostravy (ev. č. 

2457/2015/SVZV) s právnickou osobou PRAPOS, Šeříková 609/15, 700 30 Ostrava - 

Výškovice, IČO: 27011283, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 5 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně spolku Pop 
Academy z.s. 
  
Usnesení číslo: 03177/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
87 
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k materiálu č. BJ1418 00424/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí odvodu včetně penále uloženého Magistrátem města Ostravy čj. 

SMO/025463/16/KVA/Boh ze dne 18.01.2016 spolku Pop Academy z.s., se sídlem Sokolská 

třída 175/26, PSČ 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 22742816, ve výši 30 000,- Kč 

 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

17.02.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 6 
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2016 
  
Usnesení číslo: 03178/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
ocenit 15 pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2016 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč každému z oceněných pedagogů dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

organizačně zajistit slavnostní akci ke Dni učitelů 2016 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 44 
Schválení žádosti Českého olympijského výboru a České olympijské a. 
s. o dotaci na realizaci projektu Olympijský park Ostrava a schválení 
podepsání Smlouvy o spolupráci při uspořádání Olympijského parku a 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03179/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
91 

  
k materiálu č. BJ1418 00426/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s poskytnutím dotace ve výši 10 000 tis. Kč  České olympijské a. s. se sídlem Praha 10, 

Benešovká 6, 101 00 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při uspořádání 

Olympijského parku a o poskytnutí dotace z rozpočtu města Ostravy mezi městem Ostravou, 

Českým olympijským výborem se sídlem Praha 10, Benešovká 6, 101 00, IČO: 48546607 a 

Českou olympijskou a. s. se sídlem Praha 10, Benešovká 6, 101 00, IČO: 25268708 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 10 000 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03180/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

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

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

PRO v bodech programu valné hromady: 

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

pro rok  2016 - dodatek č. 1 

č. 2) Změny v dozorčí radě společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

  

 Vyřizuje: , T: 18.02.2016 

 delegovaný zástupce 

  
 

RM_M 31 
Fúze společností OVANET a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. 
  
Usnesení číslo: 03181/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
90 

  
k materiálu č. BJ1418 00408/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s fúzí sloučením společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-

Přívoz, PSČ 702 00, IČO 29399491 a společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Hájkova 

1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO 25857568, kdy bude nástupnickou společností 
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OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO 25857568 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská,  

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s 
právnickými osobami a fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 03182/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00411/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

  

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

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

- parc. č. 1688/1 – ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s budoucím povinným ze služebnosti: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO 70994234, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout 

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

služebnosti - umístění, provozování a údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 1336/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1337/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1340 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1341 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemků: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, doručovací číslo 707 02 

IČO: 451 93 258, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

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

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

parc. č. 1336/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s vlastníkem pozemku: 

XXX XXXXer, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXnov, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03183/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00380/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/3 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/7 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/15 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Svinov 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03184/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00429/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 327, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Michálkovice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 614/15, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, svěřeného městskému obvodu Michálkovice, o výměře 20 m2 - dle přílohy č 2/1 

předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení Dopravního podniku 
Ostrava, a.s. v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 03185/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce 4 trakčních stožárů na pozemcích 

parc.č.103/1 a parc.č.1738/9, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, pro umístění elektrického 

kabelového vedení světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. 17.listopadu a Dr. 

Slabihoudka, s půjčitelem 

Dopravní podnik Ostrava, a.s., sídlo Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava, IČO:                

619 74 757 

na dobu určitou 5 let od účinnosti smlouvy 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
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. 
  
Usnesení číslo: 03186/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přípojky k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 2425/1 - ostatní plocha, dobývací prostor, 

parc. č. 2425/29 - ostatní plocha, dobývací prostor, 

parc. č. 2426/1 - ostatní plocha, dobývací prostor, 

parc. č. 2426/5 - ostatní plocha, dobývací prostor, 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava 

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03187/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

pozemky parc. č.  1778/67, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/94, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/98, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/80, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/99, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/73, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/68, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/78, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1776/11, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1728,      orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1776/10, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1776/9, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1776/8, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/90, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/4, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/97, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/96, orná půda, zemědělský půdní fond, 

parc. č.  1778/100, orná půda, zemědělský půdní fond 

dle leteckého a situačního snímku č. 1/1 a 1/2, které jsou přílohou předloženého materiálu 
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a za podmínek: 

- Minimální výše pachtovného 0,30 Kč/m2/rok 

- Doba trvání pachtu neurčitá s 1 měsíční výpovědní dobou, a to vždy k 30. 9. běžného roku  

- Pozemky musí být využity k zemědělskému obhospodařování 

- Předmět pachtu nebude přenechán do užívání třetí osobě 

s tím, že předmětem pachtu budou uvedené pozemky, popř. i jednotlivě, přičemž město si v 

závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo propachtovat i více uvedených pozemků 

nebo všechny tyto pozemky nebo i jednotlivě 

a zároveň si rada města vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 

  

 
RM_M 22 
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 
  
Usnesení číslo: 03188/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 725 m2 

- p. p. č. 751/10 - ostatní plocha, dráha o výměře 322 m2 

- p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 714 m2, 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 

- parc. č. 3594/31 - ostatní plocha, dráha o výměře 7m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodla 

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

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

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

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

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1189/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 48,30 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 

4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy k 
části pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03189/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc. č. 996/1 - ostatní plocha, silnice o 

výměře 224 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

se společností POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava, 

IČO 256 06 468 

za účelem užívání části pozemku pro deponii potrubí a obsypový materiál v rámci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu Šenovská” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce, do 31.12.2016 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p. p. č. 297/1 - ovocný sad o výměře 96 m2 v k. 

ú. Muglinov, obec Ostrava 

s manželi XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX a XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, oba bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXX 

za účelem využití předmětu nájmu k rekreaci a odpočinku 

za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok, tj. 960,- Kč ročně 

na dobu neurčitou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na koupi vodovodů, jednotné kanalizace v ul. Pustkovecká a B. 
Nikodema v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a uzavření kupních smluv se 
spol. RD VENEL, s.r.o. a smluv o zřízení služebností s fyzickými 
osobami 
  
Usnesení číslo: 03190/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00396/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi vodohospodářských staveb viz příloha č. 1A a č.1B předloženého 

materiálu na ul. Pustkovecká, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

vodovodu  DN 80 v celkové délce 77,7 m, uloženého v pozemcích: 

- parc.č.4161/3  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/4  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/6  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/9  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/19 - zahrada, 

- parc.č.4162/24 - zahrada, 
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- parc.č.4162/23 – zahrada, 

kanalizace jednotné  DN 300  v celkové délce 98,75 m, uložené v pozemcích: 

- parc.č.4160/5  -  zahrada, 

- parc.č.4161/3  -  ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4161/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4165/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

za dohodnutou celkovou kupní cenu 2 kč + DPH v zákonné výši, z toho: 

- vodovod DN 80 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

- kanalizace jednotná DN 300 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

RD VENEL, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Poruba, Slavíkova 6143, PSČ 708 00, 

IČO: 640 87 824 

Stavby byly realizovány v rámci stavby “Inženýrské sítě pro  6 RD na  ul.  Pustkovecká, 

Ostrava, Pustkovec”. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby kanalizace jednotné DN 300, vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4160/5 – zahrada, 

parc. č. 4161/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemků: 

manželé 

XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 300 a 

vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby kanalizace jednotné DN 300 k částem pozemků: 

parc. č. 4161/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4162/27 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4165/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků: 

manželé 

Ing. XXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

MUDr. XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXmová, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

Aleš XXXXX X XXXXX XXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

Ing. Mgr. XXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

manželé 

Pavel XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXká, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

SJM podíl ve výši 1/10, 
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MUDr. XXXXXXX XXXXXov, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

podíl ve výši 1/10, 

manželé 

Ing. XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

SJM podíl ve výši 1/10, 

XXXXXXXX XXXXXvá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXovec, 

podíl ve výši 1/10, 

Mgr. XXXXX XXXXXXvá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

podíl ve výši 1/10, 

Ing. XXXXX XXXXkal, 

bydliště Karla XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXuba, 

podíl ve výši 1/10, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 300 na 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/4 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

Ing. XXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXvá, 
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oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 

XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/6 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 
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Ing. XXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/9 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

XXXXXXXX XXXXXvá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/10 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemku: 

manželé 
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Ing. XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4161/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Mgr. XXXXX XXXXXXvá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4161/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4162/19 – zahrada, 

parc. č. 4162/24 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 
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MUDr. XXXXXXX XXXXnov, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby kanalizace jednotné DN 300 a vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4162/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4162/23 – zahrada, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Ing. XXXXX XXXXXal, 

bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke kanalizaci jednotné DN 300 a 

vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) 

tohoto usnesení 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi vodohospodářských staveb viz příloha č. 13A, č. 13B předloženého 

materiálu na ul. Bedřicha Nikodéma, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to: 

vodovodu  DN 80 v celkové délce 83,80 m, uloženého v pozemcích: 

- parc.č.4081/75  - zahrada, 
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- parc.č.4081/76  - zahrada, 

- parc.č.4081/77  - zahrada, 

- parc.č.4081/78  - zahrada, 

- parc.č.4081/82  - zahrada, 

- parc.č.4081/65 - zahrada, 

- parc.č.4081/63 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc.č.4162/2 – zahrada, 

kanalizace jednotné  DN 250  v celkové délce 29 m, uložené v pozemcích: 

- parc.č.4081/75  - zahrada, 

- parc.č.4081/76  - zahrada, 

- parc.č.4081/77  - zahrada, 

za dohodnutou celkovou kupní cenu 2,- Kč + DPH v zákonné výši, z toho: 

- vodovod DN 80 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

-  kanalizace jednotná DN 300 za kupní cenu 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.14 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

RD VENEL, s.r.o. 

se sídlem Ostrava – Poruba, Slavíkova 6143, PSČ 708 00, 

IČO: 640  87  824 

Stavební objekty byly realizovány v rámci stavby “Inženýrské sítě pro 6 RD na ul. Bedřicha 

Nikodéma, Ostrava - Pustkovec”. 

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4081/79 – zahrada, 

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

Bc. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXá, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 
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dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80, kanalizace jednotné DN 250 k částem pozemků: 

parc. č. 4081/75 – zahrada, 

parc. č. 4081/76 – zahrada, 

parc. č. 4081/77 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, se spoluvlastníky pozemků: 

Ing. XXXX XXda, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

podíl ve výši 1/6, 

Bc. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXová, 

bydliště BeXXXXXa XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

Ing. XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXvá, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXXXX XXXXX X XXXX XXXutová, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

SJM podíl ve výši 1/6, 

Ing. XXXXX XXXXal, 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

Xoruba, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXXXý, 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXruba, 
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podíl ve výši 1/6, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.200,-Kč, 

dle přílohy č. 16 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a kanalizaci jednotné 

DN 250 na statutární město Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto 

usnesení 

  

15) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4081/78 – zahrada, 

parc. č. 4081/82 – zahrada, 

oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníky pozemků: 

manželé 

Ing. XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXová, 

oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

16) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k části pozemku: 

parc. č. 4081/65 – zahrada, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 
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XXXXX XXXXXXá, 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXvec, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 18 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

17) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

provozování a údržby vodovodu DN 80 k částem pozemků: 

parc. č. 4081/63 – zahrada, 

parc. č. 4162/2 – zahrada, 

parc. č. 4162/23 – zahrada, 

všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Ing. XXXXX XXXXXal, 

bydliště XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč, 

dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 na statutární město 

Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 12) tohoto usnesení 

  

18) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 17) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 36 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města a návrh na záměr 
města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03191/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00382/16 
k usnesení č. 0432/ZM1418/6 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 3) a bod 4) usnesení zastupitelstva města č. 0432/ZM1418/6 ze dne 10.06.2015 v 

plném rozsahu dle přílohy č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 4016/2 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 

- pozemek parc.č. 3216/12 oddělený z původního pozemku parc.č. 3216/2 

- pozemek parc.č. 3216/13 oddělený z původního pozemku parc.č. 3216/3 

dle geometrického plánu č. 2115-57/2015 ze dne 9.11.2015 

oba v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pozemky svěřené městskému obvodu Radvanice a 

Bartovice dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 vyhradit si rozhodnutí o prodeji nemovitých věcí v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, svěřených 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice, uvedených v bodě 2) návrhu tohoto usnesení v 

souladu s čl. 7 odst. (3) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, 

ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Souhlas s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 03192/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00434/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
dát souhlas statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k postoupení 

nájemní smlouvy ev. č. 0445/2003/KaB ze dne 25.3.2003 v rozsahu uvedeném v “Dohodě o 

postoupení nájemní smlouvy “ ze dne 4.12.2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za 

podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne dát souhlas s postoupením smlouvy dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě 

kupní a smlouvy o budoucí smlouvě nájemní ev. č. 0444/2003/MJ ze dne 25.3.2003 v rozsahu 

uvedeném v “Dohodě o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě 

nájemní” ze 4.12.2015, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 41 
Záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava. Souhlas s 
rozšířením dočasné stavby na pozemku SMO v k.ú. Svinov. Návrh na 
souhlas s umístěním restaurační zahrádky v k.ú. Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03193/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním restaurační zahrádky na části pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ul. Střelniční 

pro Swindor Trade s.r.o., Stádlo 400, Ostrava - Krásné Pole, IČO 286 12 507 

za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení 

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

  

2) souhlasí 

  
s dočasným vynětím části pozemku parc.č.  2474/2 o výměře 16,56 m2 v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, ze zemědělského půdního fondu a s rozšířením stávající dočasné stavby - zahradní 

chaty umístěné na pozemku parc.č. 2474/57 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava (zahrádkářská osada U Sádek Ostrava - Svinov), dle snímku územní informace, který 

je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu
 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného 
břemene a uzavření dodatku ke smlouvě a dohoda o odstoupení od 
smlouvy v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03194/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00385/16 
k usnesení č. 5827/RM1014/76 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská” mezi budoucím povinným ArcelorMittal 

Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO:45193258 
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a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba vodovodu na částech pozemků p.č. 2331/2 a p.č. 2331/9 v katastrálním 

území Radvanice a na částech pozemků p.č. 1164, p.č. 1166/1, p.č. 1181, p.č. 2075 a p.č. 2172 

v katastrálním území Bartovice, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Vybavení 

křižovatky č. 3030 Výškovická x Pavlovova SSZ” mezi budoucím povinným ze služebnosti 

Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové 

Město, IČO:70994234 

a budoucím oprávněným ze služebnosti 

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

předmětem je uložení kabelu na části pozemku p.p.č. 1149/2 v katastrálním území Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 

“Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi budoucím povinným Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO:01312774 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 4171/1 v katastrálním území Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se 

stavbou “Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01 - 03, SO 03 - Odkanalizování území podél 

ul. K Pile, SO 03.1 - Kanalizační řad”  mezi vlastníky RXXXXXX MXXXXXX, 

XXXXXXXXX a TXXXXXX MXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXXX X XXXX 
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XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 530/1, p.č. 530/8, p.č. 531/1 a p.č. 

531/2 v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Dodatek č.2” ke “Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 

č.2889/2008/OI ve znění “Dodatku č.1” 2889D1/2010/OI v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování jižní části Svinova” mezi budoucím povinným Povodím Odry, státní podnik, 

Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO:70890021 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 3105, p.č. 3106/1, p.č. 1018/2 a nově 

na části pozemku p.č. 1019/2 a p.č. 1018/3 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property II, a.s., Central 

Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28073207 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 357/8, p.č. 3150/2 a p.č. 3150/1 v 

katastrálním území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property IV, spol. s r.o., 
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Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 25133993 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 357/25 v katastrálním území 

Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu. 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Invest, spol. s r.o., Central 

Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 26166453 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků p.č. 357/10, p.č. 375/1, p.č. 3147/7, p.č. 

3150/3 a p.č. 375/3 v katastrálním území Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého 

materiálu. 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property XIV, spol. s r.o., 

Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28136900 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 3147/6 v katastrálním území Hrabová, 

obec Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu. 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince” mezi vlastníkem CTP Property XXI, spol. s r.o., 

Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, IČO: 28143990 
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a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba cyklostezky na části pozemku p.č. 357/52 v katastrálním území Hrabová, 

obec Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu. 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odstoupení od ”Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene” dle přílohy č. 20 tohoto materiálu v souvislosti se stavbou “Vodovodní řady park 

Milady Horákové” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 

70218 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným 

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

předmětem je stavba vodovodního řadu na části pozemku p.č. 3594/13 v katastrálním území 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu. 

  

12) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

přeložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) a 11) tohoto usnesení zastupitelstvu 

města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03195/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00377/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická” mezi vlastníkem: 

Robert Ivan, rok nar. 1977 

bytem: Antošovická 78/171, 711 00 Ostrava - Koblov 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 1161 a parc.č. 

1162 v k.ú. Koblov, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Inženýrské 

sítě Hrabová - odlehčovací stoka OS1A” mezi vlastníkem: 

Č.V.PROTOTYP s.r.o. 

U Řeky 694, 720 00, Ostrava - Hrabová 

IČO: 25376675 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 2041/32 a parc.č. 

1749/2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Inženýrské 

sítě Hrabová - odlehčovací stoka OS1A” mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICE, a.s. 

Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

IČO: 45193070 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 2041/26 a parc.č. 

2041/27 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vodovodní 

řady park Milady Horákové”” mezi vlastníkem: 
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Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28. října 2556/124, Ostrava, Moravská Ostrava 702 00 

IČO: 47151595 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2613/3 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Vodovodní 

řady park Milady Horákové”” mezi vlastníkem: 

Židovská obec v Ostravě 

Tovární 732/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 00562602 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 2569/1(EN) a 

parc.č. 3594/17 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Česká” mezi povinným: 

RPG Byty, s.r.o. 

Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701 97 

IČO: 27769127 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č.st.. 3508 a p.č.st. 

3509 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 10 
Návrh na zrušení bodu 3) usnesení zastupitelstva města č. 
0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 a návrh na uzavření “Smluv o zřízení 
služebností” v souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní cíl na 
soutoku Ostravice a Lučiny” 
  
Usnesení číslo: 03196/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00373/16 
k usnesení č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod  3) svého usnesení č. 0725/ZM1418/10 ze dne 14.10.2015 ve věci uzavření 

“Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby” v souvislosti se stavbou “Sportovní a zábavní 

cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti umístění stavby”  v souvislosti se 

stavbou “Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s. 

se sídlem: Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava - Přívoz 

IČO: 47675829 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na částech pozemků parc.č. 72/11, parc.č. 

72/10,parc.č.  50/11 a parc.č. 72/1 v k.ú Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

zastoupená z pověření hejtmana kraje, 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 50/13 v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 19 
„Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková 
kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2” Návrh na uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o dílo 2047/2014/OI/LPO 
  
Usnesení číslo: 03197/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO na realizaci 

staveb „Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. 

stavba a ČS splašků č. 2” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Legionella - Domov Sluníčko”, poř. č. 004/2016 
  
Usnesení číslo: 03198/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na dodání, nainstalování a 

zprovoznění řízené vstupní dezinfekce distribučních systémů teplé vody s následnými 

opatřeními pro minimalizaci rizika výskytu baktérií rodu Legionella v Domově Sluníčko v 

Ostravě-Vítkovicích dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

MTL spol. s r.o. 

se sídlem: Ostrava - Třebovice, Langrova 5536/16, PSČ 722 00 

IČO: 47666765 

za cenu nejvýše přípustnou 686.690,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 3 
Poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu 
Stará Bělá na spolufinancování ozdravných pobytů 
  
Usnesení číslo: 03199/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 o poskytnutí neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší v 

celkové výši 120.000 Kč, a to: 

• městskému obvodu Stará Bělá na zajištění finanční spoluúčasti v rámci dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje – Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ04/2015 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 ………………                  o 120 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 …..                o 120 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 ……………….                o 120 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 .........................................                o 120 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Informace o výsledcích jednání se státním podnikem Povodí Odry ve 
věci finanční spoluúčasti statutárního města Ostravy na výkupu 
pozemků případně staveb dotčených realizaci protipovodňového 
opatření “Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na vodním toku 
Porubka” 
  
Usnesení číslo: 03200/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01728/RM1418/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s finanční spoluúčastí statutárního města Ostravy ve výši až 20 mil. Kč na výkup pozemků a 

staveb pro realizaci protipovodňových opatření “Kaskáda dvou suchých nádrží ve Vřesině na 

vodním toku Porubka” a s rovnoměrným čerpáním finančních prostředků v letech 2018 a 2019 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2018 finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč na výkup 

pozemků případně staveb pro realizaci protipovodňových opatření na vodním toku Porubka dle 

bodu 1) tohoto usnesení a  jednat o  zajištění spoluúčasti z jiných externích zdrojů, např. 

Moravskoslezského kraje 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.10.2017 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2019 finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč na výkup 

pozemků případně staveb pro realizaci protipovodňových opatření na vodním toku Porubka dle 

bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 33 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03201/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Poruba o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 

úhradu čistého nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj 

infrastruktury městského obvodu Poruba na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5171, org. 4271 o 60 tis.Kč                

                                                     

                           

(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 2 tis.Kč 

                                            pol. 5175 o 50 tis.Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5171 o 60 tis.Kč                                       

                               

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 52 tis.Kč (C.3.) 

  

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 7 
Návrh na jmenování nového zástupce statutárního města Ostravy do 
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 a do Asociace měst pro 
cyklisty 
  
Usnesení číslo: 03202/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a JUDr. Lukášem 

Semerákem za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Sdružení 

pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a JUDr. Lukášem 
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Semerákem za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Asociace 

měst pro cyklisty dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst některých odborů Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03203/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o snížení počtu funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 67 na 66 s 

účinností od 10. 2. 2016 

b) o zvýšení počtu funkčních míst v odboru školství a sportu z 19 na 20 s účinností od                

10. 2. 2016 

  

2) bere na vědomí 

  
že celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do magistrátu se v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení nemění a zůstává k             

10. 2. 2016 zachován ve výši 859 míst 

  

 
RM_M 34 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 03204/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk XXXXVII přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s účinností od 10.2.2016 
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RM_M 8 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v 
užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03205/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a   neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy    v   užívání 

Magistrátu  města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou 

likvidaci, svěřením a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007  

pro evidenci majetku” a jmenuje  její členy: 

předseda: 

Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 

  

3) rozhodla 

  
a) označit Notebook HP Probook 4530S,  inventární číslo 136293/MMO, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

b) označit telefon mobilní LUMIA 925 CZ bílá, inventární číslo 144105/MMO, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí movitého majetku” na městský obvod Ostrava-Jih 

dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 2 
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 03206/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

2) ukládá 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2015 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  

3) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2016 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

 
RM_ORG 1 
Doplnění návrhu programu zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 17.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03207/RM1418/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
návrh programu zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.02.2016 mimo jiné o bod: 

- Investor Mobis Automotive System Czech s.r.o. - Uzavření Dodatku č. 1 k “Investiční 

smlouvě” (Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov) 

 


