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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.02.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03208/RM1418/48 RM_M 0 Schválení programu 48. schůze rady města dne 

16.02.2016 

28 

03209/RM1418/48 RM_M 43 Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 28 

03210/RM1418/48 RM_M 20 Uspořádání akce 19. mezinárodní setkání jízdních 

policií v Ostravě 

25 

03211/RM1418/48 RM_M 21 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy č. 

00181562, č. 00251562 a č. 00261562 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky pro projekty “Do 

přírody za zdravím I. - III.” 

50 

03212/RM1418/48 RM_M 30 Informace o podané žádosti o dotaci v rámci 

dotačního programu “Bezpečnostní dobrovolník” 

na projekt “Zvyšování bezpečnosti v obvodu za 

přispění dobrovolníků” 

50 

03213/RM1418/48 RM_M 45 Informace o zahájení přípravy a podání žádosti o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na 

ozdravné pobyty„ pro MOb MHaH 

50 

03214/RM1418/48 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, na Slovensko 

(Bratislava) ve dnech 30.-31.01.2016 a Ing. 

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

Slovensko (Bratislava) ve dnech 27.-31.01.2016 

35 

03215/RM1418/48 RM_M 31 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

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

Turecka (Istanbul) ve dnech 19.–21.02.2016 

01 

03216/RM1418/48 RM_M 44 Návrh na vyslovení souhlasu s vydáním tříletých 

vstupních víz do ČR Ilyovi Zlobinovi a Alině 

Zlobině, pracovníkům administrativy partnerského 

města Volgograd 

01 

03217/RM1418/48 RM_M 22 Darovací smlouva - veletrh MIPIM 2016 38 

03218/RM1418/48 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Městská lanová dráha - 

investiční záměr a studie”, poř.č. 213/2015 

38 

03219/RM1418/48 RM_M 36 Výzva k vydání peněžité částky - Dražba G. S. 28 

03220/RM1418/48 RM_M 39 Návrh na personální změny v komisích rady města 28 

03221/RM1418/48 RM_M 46 Odstoupení jednatele obchodní společnosti DK 

POKLAD s.r.o., návrh nového jednatele 

společnosti 

28 

03222/RM1418/48 RM_M 47 Odvolání jednatele obchodní společnosti 

Ostravský informační servis, s.r.o., návrh nového 

jednatele společnosti 

28 

03223/RM1418/48 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace 

40 
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03224/RM1418/48 RM_M 6 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace,              

IČO 70631956 

40 

03225/RM1418/48 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, 

Dis., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, 

p.o. s účinností od 1.3.2016 

86 

03226/RM1418/48 RM_M 25 Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v 

rámci Programu prevence kriminality na rok 2016 

86 

03227/RM1418/48 RM_M 32 Plány činností příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2016 

42 

03228/RM1418/48 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

03229/RM1418/48 RM_M 8 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství na rok 2016 

42 

03230/RM1418/48 RM_M 33 Schválení úprav personálního složení řídícího 

výboru pro přípravu strategického dokumentu 

Strategický plán města Ostravy pro sport na 

období 2017 - 2025 

91 

03231/RM1418/48 RM_M 16 Schválení přípravy projektu Koncepce bydlení a 

její pilotní ověření ve městě Ostrava v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

08 

03232/RM1418/48 RM_M 42 Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

– Uzavření Dodatku č. 1 k “Investiční smlouvě” 

(Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov) 

08 

03233/RM1418/48 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro TELCONET s.r.o. 

08 

03234/RM1418/48 RM_M 11 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o 

zřízení služebnosti s fyzickými osobami a MSK 

08 

03235/RM1418/48 RM_M 12 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03236/RM1418/48 RM_M 13 Návrh koupit část pozemku p.p.č. 311/7, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

03237/RM1418/48 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. 

Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

08 

03238/RM1418/48 RM_M 15 Dohoda o skončení nájmu služebních bytů č. 10 a 

č. 1, ul. Pobialova č.875/8, Ostrava-Moravská 

Ostrava. 

08 

03239/RM1418/48 RM_M 17 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostrava do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb 

 

08 
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03240/RM1418/48 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č.32 ke Koncesní 

smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

08 

03241/RM1418/48 RM_M 23 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí - pozemků, 

komunikace a veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava od dárce Ing. M.D. a návrh na 

svěření majetku městskému obvodu Poruba 

08 

03242/RM1418/48 RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k. ú. Hrabová, Poruba-sever, obec Ostrava a 

nepronajmout část zábradlí v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

03243/RM1418/48 RM_M 35 Návrh na uzavření pachtovních smluv (Radniční 

restaurační komplex) 

08 

03244/RM1418/48 RM_M 37 Záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská 

Ostrava. 

08 

03245/RM1418/48 RM_VZ 4 Návrh na uzavření zakázky malého rozsahu a 

uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

akci “ Cyklotrasa Q podél ul. Průběžná” 

05 

03246/RM1418/48 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Sanace technické chodby, 

shybka Nádražní”, poř.č. 215/2015 

05 

03247/RM1418/48 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. 

Sadová; č.p. 19-19A”, poř.č. 001/2016 

05 

03248/RM1418/48 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení studie 

“PŘEDPROSTOR RADNICE MĚSTSKÉHO 

OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A 

PŘÍVOZ” 

89 

03249/RM1418/48 RM_M 2 Informace o stavu GISMO za rok 2015 a rozvoji 

GISMO na rok 2016 

83 

03250/RM1418/48 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném 

zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem 

uzavření Rámcové smlouvy na poskytování 

licencí a podpory k produktům Cisco Systems pro 

orgány veřejné správy 

83 

03251/RM1418/48 RM_M 24 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na 

r. 2016 dotčeným obvodům za součinnost 

poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb zeleně 

projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 

38 

03252/RM1418/48 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č. 5 pojistné smlouvy 

č. 706-58640-28 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů 

07 

03253/RM1418/48 RM_M 19 Návrh na zajištění pohyblivé úrokové sazby 4. 

tranše úvěru Evropské investiční banky úrokovým 

swapem 

07 

03254/RM1418/48 RM_M 29 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a 

činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO 

za rok 2015 - časový harmonogram a složení 

hodnotících komisí 

07 

03255/RM1418/48 RM_M 34 Úprava rozpočtu r. 2016 07 
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03256/RM1418/48 RM_M 40 Návrh dodatku č. 20 ke smlouvě mandátní 

uzavřené mezi subjekty - statutární město Ostrava 

a Ostravské komunikace, a.s. 

09 

03257/RM1418/48 RM_M 48 Odvolání jednatele obchodní společnosti 

Koordinátor ODIS s.r.o., návrh nového jednatele 

společnosti 

28 

03258/RM1418/48 RM_MZP 2 Návrh na jmenování vedoucího odboru kancelář 

primátora Magistrátu města Ostravy 

36 

03259/RM1418/48 RM_MZP 3 Dohoda o plné moci - zastoupení v soudním řízení 36 

03260/RM1418/48 RM_MZP 4 Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu 

města Ostravy a návrh na úpravu počtu funkčních 

míst některých odborů Magistrátu města Ostravy 

36 

03261/RM1418/48 RM_M 1 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených 

službách dodávky elektřiny ev.č. obchodníka 

PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 2753/2015/HS 

na hladině nízkého napětí pro rok 2016 

84 

03262/RM1418/48 RM_M 27 Snížení počtu odběrných míst ve Smlouvě o 

sdružených službách dodávky zemního plynu, 

ev.č. dodavatele 7200005074_2016, ev.č. 

objednatele 3057/2015/HS ze dne 11.12.2015 

84 

03263/RM1418/48 RM_M 28 Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na 

pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, 

jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

03264/RM1418/48 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Revize elektrických spotřebičů 

a nářadí”, poř. č. 19/2016 

84 

03265/RM1418/48 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Renovace trávníku fotbalového 

hřiště”, poř. č. 20/2016 

84 

03266/RM1418/48 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu 

střechy budovy garáží na ul. Pašerových v Ostravě 

- Mariánských Horách 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Ošetřování fotbalového hřiště 

(Městský stadion)”, poř. č. 21/2016 

84 

  RM_M 41 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování 

poradenství a konzultací mezi statutárním městem 

Ostrava a společností HaskoningDHV Czech 

Republic, s.r.o. 

09 

  RM_M 3 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 48. schůze rady města dne 16.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03208/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 48. schůze rady města dne 16.02.2016 

  

 
RM_M 43 
Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 
  
Usnesení číslo: 03209/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu Jednacího řádu rady města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 20 
Uspořádání akce 19. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03210/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním akce 19. mezinárodní setkání jízdních policií dne 27. 08.2016 v Komenského 

sadech v Ostravě 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zabezpečit 19. mezinárodní setkání dle bodu 1) tohoto usnesení po stránce organizační 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 27.08.2016 

 ředitel Městské policie Ostrava 
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RM_M 21 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy č. 00181562, č. 00251562 a č. 
00261562 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky pro projekty “Do přírody za zdravím I. - III.” 
  
Usnesení číslo: 03211/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00284/RM1418/7 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smluv o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

č. 00181562, č. 00251562 a č. 00261562, které by měly být uzavřeny mezi Statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz na financování z programu podpory 

ozdravných pobytů dětí od poskytovatele Státní fond životního prostředí České republiky se 

sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729 na projekty “Do přírody za zdravím 

I. - III.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

   

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.07.2016 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 29.02.2016 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.03.2016 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 30 
Informace o podané žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
“Bezpečnostní dobrovolník” na projekt “Zvyšování bezpečnosti v 
obvodu za přispění dobrovolníků” 
  
Usnesení číslo: 03212/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o podané žádosti o státní účelovou dotaci na rok 2016 v rámci dotačního programu 

“Bezpečnostní dobrovolník”  na projekt “Zvyšování bezpečnosti v obvodu za přispění 

dobrovolníků” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Informace o zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
„Příspěvky na ozdravné pobyty„ pro MOb MHaH 
  
Usnesení číslo: 03213/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na financování projektu “Ozdravný pobyt 2016” v rámci dotačního 

programu ŽPZ/04/2015, “Příspěvky na ozdravné pobyty” od poskytovatele Moravskoslezského 

kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 4 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, na Slovensko (Bratislava) ve dnech 30.-31.01.2016 a Ing. 
Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, na Slovensko (Bratislava) 
ve dnech 27.-31.01.2016 
  
Usnesení číslo: 03214/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 03016/RM1418/45 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora na Slovensko 

(Bratislava) ve dnech 30.-31.01.2016 a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora na 

Slovensko (Bratislava)  ve dnech 27.-31.01.2016 

 

  

 
RM_M 31 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, do Turecka (Istanbul) ve dnech 19.–
21.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03215/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Turecka 

(Istanbul) ve dnech 19.-21.02.2016 za účelem účasti při jmenování partnerského města 

Gaziantep členem Sítě gastronomických měst   

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 08.03.2016 

 zastupující vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 44 
Návrh na vyslovení souhlasu s vydáním tříletých vstupních víz do ČR 
Ilyovi Zlobinovi a Alině Zlobině, pracovníkům administrativy 
partnerského města Volgograd 
  
Usnesení číslo: 03216/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) vydává 
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souhlas s pozváním Ilyovi  Zlobinovi a Alině Zlobině - pracovníkům   partnerského města 

Volgograd dle důvodové zprávy a Přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Darovací smlouva - veletrh MIPIM 2016 
  
Usnesení číslo: 03217/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a 

společností 

Pivovary Staropramen s.r.o. 

se sídlem Nádražní 43/84, Praha 5, 150 00, IČO: 24240711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Městská lanová dráha - investiční záměr a studie”, 
poř.č. 213/2015 
  
Usnesení číslo: 03218/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování investičního 

záměru a studie pro stavbu “Městská lanová dráha” v Ostravě dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

se sídlem: U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 

IČO: 18381481 

za cenu nejvýše přípustnou 850.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 36 
Výzva k vydání peněžité částky - Dražba G. S. 
  
Usnesení číslo: 03219/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost WINRO, s. r. o., IČO: 62300911, se sídlem Opavská 429, 747 31 Velké 

Hoštice k vydání  částky 89 940,90 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na personální změny v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 03220/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
a) z funkce předsedy komise: 

    - kultury 

      Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

    - sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

      Mgr. Michala Mariánka, člena ZM 

    - životního prostředí 

      Mgr. Mxxxxx Jxxxxx, nar. x.x.xxxx, bytem: xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx 

    - pro majetek a hospodářskou správu 

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

    - strategický rozvoj 

      Václava Štolbu, člena ZM 
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b) z funkce člena komise: 

    - pro majetek a hospodářskou správu 

      Mxxxx Oxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxx. xxxx xxxx/x, xxx xx xxxxx 

  

2) jmenuje 

  
a) do funkce předsedy komise: 

    - kultury 

      Vladimíra Poláka, člena ZM 

    - sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

      Bc. Mxxxx Pxxxx, DiS., nar. xx.x.xxxx, bytem: x xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xx 

    - životního prostředí 

      doc. Ing. Pxxxxx Jxxxxx, Ph.D., nar. xx.x.xxxx, bytem: xxxxxxxx xxxx/x xxx xx xxxxxx-

xxxxx 

    - pro majetek a hospodářskou správu 

      Ing. Zbyňka Šebestu, člena ZM 

    - strategický rozvoj 

      Ing. Petra Pivodu, člena ZM 

      

b) do funkce člena komise: 

    - kultury 

      Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 

    - sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

      Mgr. Michala Mariánka, člena ZM 

    - životního prostředí 

      Mgr. Mixxxx Jxxxxx, nar. x.x.xxxx, bytem: xxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxx 
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    - pro majetek a hospodářskou správu 

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

    - strategický rozvoj 

      Václava Štolbu, člena ZM 

  

 
RM_M 46 
Odstoupení jednatele obchodní společnosti DK POKLAD s.r.o., návrh 
nového jednatele společnosti 
  
Usnesení číslo: 03221/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00490/16 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
odstoupení Bc. Radany Zapletalové z funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, 

s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstva města 

navrhnout do funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - 

Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.,                                              

nar. xx. xxxx xxxx, bytem xxxxxx xxxx xxx/x, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx 

  

3) ukládá 

   

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 47 
Odvolání jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, 
s.r.o., návrh nového jednatele společnosti 
  
Usnesení číslo: 03222/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  
k materiálu č. BJ1418 00492/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout odvolání Ing. Radima Chytky z funkce jednatele obchodní společnosti Ostravský 

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

IČO: 268 79 280 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstva města 

navrhnout do funkce jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se 

sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280 

.................................................................................... 

  

3) ukládá 

   

primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03223/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                        

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

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

tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 23.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 6 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 03224/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vyřazením a prodejem přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, a to 

varného kotle Classico 700, E-B 85/700 výrobce Alba Hořovice v pořizovací ceně 83 271,- Kč, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 

Jedličkova 5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956,  a to za cenu  8 000,- Kč včetně DPH dle 

znaleckého posudku. 
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2) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a kupující společností Gastrobazar 

EKI s.r.o., Petřkovická 125/12a, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČO 28623444 dle přílohy 3 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, že výnos z prodeje majetku bude příjmem právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvková organizace, Jedličkova 5, 700 44 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631956 a tento výnos 

bude zapojen do investičního fondu ve smyslu § 31, odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, Dis., ředitele Domova 
Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. s účinností od 1.3.2016 
  
Usnesení číslo: 03225/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, Dis., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 

organizace s účinností od 1.3.2016 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence 
kriminality na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03226/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o státní účelovou dotaci 

v rámci “Programu prevence kriminality na rok 2016” 

ve výši 1 859 tis. Kč na projekty: 

1) Senior linka ve výši 600 tis. Kč 

2) Asistent prevence kriminality 2016 ve výši 433 tis. Kč 

3) Modernizace městského kamerového systému 2016 ve výši  550 tis. Kč 
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4) Společně proti lichvě a dluhům II ve výši 170 tis. Kč 

5) Forenzní označení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA ve                      

výši 53 tis. Kč 

6) Příměstský tábor s Městskou policií Ostrava ve výši 53 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
finanční participaci města na programu v celkové výši 244 tis. Kč, která je zařazena na                 

ORJ 180 odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

zajistit předložení žádosti včetně všech jejích příloh na Ministerstvo vnitra ČR v souladu s 

podmínkami  “Programu prevence kriminality na rok 2016” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 32 
Plány činností příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03227/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2016 dle příloh č. 1 - 7 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

kultury pro rok 2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.02.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 7 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 03228/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy                                 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 8 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03229/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2016 dle příloh č. 1 - 4 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

   

ředitelům příspěvkových organizací 

 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

školství pro rok 2016 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková,  

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 33 
Schválení úprav personálního složení řídícího výboru pro přípravu 
strategického dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na 
období 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 03230/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 02643/RM1418/39 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odvolání Ing. Lumíra Palyzy z pozice předsedy řídícího výboru pro přípravu strategického 

dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 a odvolání                  

Mgr. Barbory Stankušové z pozice členky uvedeného výboru 

  

2) rozhodla 

  
o jmenování Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. na pozici předsedy řídícího výboru pro přípravu 

strategického dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 a 

jmenování Ing. Sylvy Sládečkové na pozici členky uvedeného výboru 

  

 
RM_M 16 
Schválení přípravy projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve 
městě Ostrava v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 03231/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” ke 

spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2. Sociální začleňování a 

boj s chudobou 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru majetkovému jako 

nositelům projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 30.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. – Uzavření Dodatku č. 
1 k “Investiční smlouvě” (Strategická průmyslová zóna Ostrava-
Mošnov) 
  
Usnesení číslo: 03232/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00488/16 

k usnesení č. 0443/ZM1418/6 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Investiční smlouvě ze dne 29.7.2014 mezi: 

HYUNDAI MOBIS Co., Ltd. 

Mobis Automotive System Czech s.r.o. 

Českou republikou 

Moravskoslezským krajem 

Statutárním městem Ostrava 

Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

dle přílohy č. 1 – 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 21/54  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

předložit návrh  dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 17.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro TELCONET s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03233/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro investora: 

TELCONET s.r.o. 

se sídlem Dvorní 756/7, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 27804780 

v rámci stavby: “Optický propoj - Ostrava - Poruba” 

  

2) 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: 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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TELCONET s.r.o. 

se sídlem Dvorní 756/7, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 27804780 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti s 
fyzickými osobami a MSK 
  
Usnesení číslo: 03234/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně tubusové vodoměrné šachty k pozemku: 

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

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

Manželé 

Mxxxxx Wxxxxx, 

bydliště xxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx, 

Dxxx Wxxxxxxx, 

bydliště xxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxxx xxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, 

provozování a údržby kanalizační stoky k pozemkům: 

p. p. č. 491/41 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 491/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 492/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 492/9 – ostatní komunikace, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Moravskoslezský kraj 

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

IČO 708 90 692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava, Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

IČO 000 95 711, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03235/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks betonového sloupu k části 

pozemku: 

p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 868-208/2015 ze dne 29.10.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 28.919,- Kč včetně 21% DPH dle přílohy 

č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks pojistkové skříně k části 

pozemku: 
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p.p.č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v  rozsahu daném geometrickým plánem č. 1664-378/2013 ze dne 23.10.2015, na dobu časově 

neomezenou, za jednorázovou úplatu v celkové výši 3.630,- Kč včetně 21% DPH dle přílohy 

č.6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh koupit část pozemku p.p.č. 311/7, k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03236/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

311/7, o výměře 3 m2, oddělenou a nově označenou dle geometrického plánu č. 1918-45a/2015 

ze dne 5.10.2015 jako pozemek p.p.č. 311/8, od vlastníků: 

manželé 

Ing. Dxxxx Kxxxx, rok narození xxxx 

Lxxx Kxxxxx, rok narození xxxx 

oba bydliště xxxx xxx/xx, xxx xx xxxx 

za cenu obvyklou 1.330,-Kč (cena za nově vzniklý pozemek p.p.č. 311/8) 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města si vyhradit rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) 

tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
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a doplňků, za podmínky, že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města označit nově vzniklý pozemek, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení jakožto 

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

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

že nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve 
Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03237/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 4425/5 o výměře 

55 m2  označenou dle zaměření geometrickým plánem č. 4341-105/2007 ze dne 18.9.2007 jako 

pozemek parc. č. 4425/6 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy bez svěření městskému obvodu 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Dohoda o skončení nájmu služebních bytů č. 10 a č. 1, ul. Pobialova 
č.875/8, Ostrava-Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03238/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 10 ve 

4.NP  domu č.p. 875, ul. Pobialova č.or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, který je součástí 

pozemku parc.č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Ing. Bc. Exxxx Kxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxx xx, xxx xx xxxx, 

k datu 29.02.2016, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 1 ve sníženém 

přízemí domu č.p. 875, ul. Pobialova č.or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, který je součástí 

pozemku parc.č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Vxxxxxx Cxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx 

k datu 29.02.2016, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. a 
záměr pronájmu vodohospodářských staveb 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 03239/RM1418/48 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 12,417.732,54 Kč v rámci Koncesní smlouvy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 

kanalizace a.s.,  a to: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

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

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

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

vybudována v rámci investiční akce “Odstranění výpusti Mastného” ORG 7273, v pořizovací 

ceně 2,907.166,89 Kč. 

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

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

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

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

vybudována v rámci akce “Propojení ulic Pavlovova - Plzeňská” ORG 3076, v pořizovací ceně 

4,580.487,61 Kč. 

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

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

obec Ostrava. 

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

vybudována v rámci investiční akce “Prodloužení kanalizace ul. Hradní” ORG 7284, v 

pořizovací ceně 3,139.308,04 Kč. 

Nalezené kanalizace 

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

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

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

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

v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, v celkové pořizovací ceně 1,790.770,00 Kč. Ke kanalizacím byl 

vyhotoven technický pasport.. 
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2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

kdykoliv tento záměr zrušit: 

Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

-Jednotná kanalizace z  trub PP a kameninových DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 včetně 23 

kusů kanalizačních šachet v celkové délce 667,08 m a vodovodní řady DN 300, DN 150, DN 

100, DN 80 včetně 7 kusů hydrantů v celkové délce 728,92 m. Obě vodní díla jsou uložena 

v pozemcích  parc. č.3550/3,  parc. č. 3550/4, parc. č. 3550/1,  parc. č. 3550/2, parc. .č. 1294/9, 

parc.č. 3559/8, parc. č. 3567/2, parc. č. 974/2, parc. č. 974/2, parc. č. 3519/ˇ5, parc. č. 1294/8 

všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č.142/15/VH/K ze dne 16.12.2015. 

-Jednotná kanalizace DN 600, DN 400 včetně 6 kusů kanalizačních šachet ul. Žerotínova v 

celkové délce 157,6 m, uložená v pozemcích parc. č. 3576/1, parc. č. 3576/2, parc. č. 1960/1, 

parc. č. 3561/1, parc. č. 3564, parc. č. 3558/1 a (3560) PK všechny v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č.74/13/VH/K ze dne 

8.8.2013. 

- Jednotná kanalizace DN 600 včetně 5 kusů kanalizačních šachet ul. Porážková, úsek 

Českobratrská – Roháčova v celkové délce 153,2 m, uložená v pozemcích parc. č. 3576/1, 

parc. č. 3576/2, parc. č. 1960/1, parc. č. 3561/1, parc. č. 3564, parc. č. 3558/1 a (3560) PK 

všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 74/13/VH ze dne 8.8.2013. 

-Jednotná kanalizace DN 300 včetně 4 kusů kanalizačních šachet ul. Českobratrská a ul. 

Janáčkova v celkové délce 105,6 m, uložená v pozemcích parc. č. 1960/1, parc. č. 1898, parc. 

č. 1901/1 všechny v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 76/13/VH/K  ze dne 8.8.2013. 

Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou e.č.3090/2015/MJ ze dne 14.12.2015 

od společnosti Veolia Energie ČR, a.s., a to: 

-Vodovodní řady včetně hydrantů a automatické tlakové stanice v celkové délce 1 109 m, 

uložených v pozemcích p. st. č. 3487/1, p. p. č. 612/14, p. p. č. 612/57, p. p. č. 612/59, p. p. č. 

612/80 všechny v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. K vodovodním řadům a automatické 

tlakové stanici byl vypracován technický pasport. 
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3) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

 

k podepsání předávacích protokolů dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 18.02.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č.32 ke Koncesní smlouvě ev.č. 
05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 
  
Usnesení číslo: 03240/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 32 ke Koncesní smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava,                      

IČO: 00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

kterým se stanovuje výše nájemného na rok 2016 a mění se datum uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

  

 
RM_M 23 
Návrh na přijetí daru nemovitých věcí - pozemků, komunikace a 
veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od dárce Ing. M.D. a 
návrh na svěření majetku městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 03241/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

na dar nemovitých věcí, a to pozemků v k.ú. Poruba, obec Ostrava: 

- parc.č. 2921/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/38 - ostatní plocha, zeleň, 
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- parc.č. 2921/15 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/16 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/40 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/42 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/19 - ostatní plocha, zeleň, 

a nemovitých věcí - staveb realizovaných v rámci stavby “Výstavba 4 rodinných domů v 

lokalitě Ke Skalce v Ostravě - Porubě”, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- komunikace umístěné na pozemcích parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/39 a parc.č. 2921/41, 

stavba kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 28/2014/dopr. ze dne 30.dubna 2014, 

- veřejné osvětlení, jedná se o 5 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení včetně kabelového 

vedení veřejného osvětlení, umístěného v pozemcích parc.č. 2921/15, parc.č. 2921/37, parc.č. 

2921/16, parc.č. 2921/42, parc.č. 2921/41 a parc.č. 2921/19, stavba kolaudována kolaudačním 

rozhodnutím č.860/05/výst. ze dne 7.12.2006 

s dárcem 

Ing. Martinou Dostálovou 

bydliště: Ke Skalce 2327/26, 708 00 Ostrava - Poruba 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

městskému obvodu Poruba, a to pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava: 

- parc.č. 2921/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/38 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/15 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/16 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/39 - osatatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/40 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/42 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc.č. 2921/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc.č. 2921/19 - ostatní plocha, zeleň, 

a stavbu komunikace realizovanou v rámci stavby “Výstavba 4 rodinných domů v lokalitě Ke 
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Skalce v Ostravě - Porubě”, umístěnou na pozemcích parc.č. 2921/37, parc.č. 2921/39 a parc.č. 

2921/41 v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

za podmínky, že dojde k uzavření darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba 

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

platném znění 

  

4) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru majetkového 

 

k podpisu předávacích protokolů dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Poruba 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.05.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

 

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

  

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, 
Poruba-sever, obec Ostrava a nepronajmout část zábradlí v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03242/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 233/80 - orná půda o výměře 99 m2 v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a to: 

- část A o výměře 3 m2 

- část B o výměře 3 m2 

- část C o výměře 160,4 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část zábradlí na pozemku parc. č. 3372/20 - ostatní plocha, jiná 

plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle fotodokumentace, která je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření pachtovních smluv (Radniční restaurační komplex) 
  
Usnesení číslo: 03243/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvy s fyzickou osobou podnikající 

Radimem Dvořáčkem, se sídlem: Hladnovská 1311/19, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava,          

IČO: 154 26 394, a to 

A: pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je pacht 

části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
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Ostrava, jehož součástí budova čp. 1803, která je kulturní památkou, a to prostory Radniční 

restaurace včetně vybavení umístěné: 

v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 

(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), 

v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím), 

část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 

věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 

multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), 

součástí pachtu je inventář, 

za účelem provozování restaurace a závodního stravování, na dobu neurčitou, za pachtovné v 

celkové výši 360.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši za inventář, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

B: pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je pacht 

části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, a to 

prostory Radničního bufetu včetně vybavení 

v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 (bufet se zázemím), 

součástí pachtu je inventář, 

za účelem provozování bufetu a závodního stravování, na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 

30.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši za inventář, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele neuzavřít pachtovní smlouvy, jejímž předmětem je 

A: pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je pacht 

části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, jehož součástí budova čp. 1803, která je kulturní památkou, a to prostory Radniční 

restaurace včetně vybavení umístěné: 

v 1. podzemním podlaží prostory o celkové výměře    218,80 m2 
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(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), 

v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové výměře 1.114,99 m2 

(restaurace s kuchyní se zázemím), 

část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2030 m2 

(Zahradní restaurace a dětské hřiště s pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 

věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem na pružině Čtyřlístek, 

multifunkční sestavou a vahadlovou houpačkou se sedátky), 

součástí pachtu je inventář, 

za účelem provozování restaurace a závodního stravování, 

B: pachtovní smlouvu, jejímž předmětem je pacht 

části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, a to prostory 

Radničního bufetu včetně vybavení 

v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 123,40 m2 (bufet se zázemím), 

součásti pachtu je inventář, 

za účelem provozování bufetu a závodního stravování, 

s 

Prominence invest a.s., IČO: 247 95 540 

Vladimírou Horáčkovou, IČO: 748 35 459 

Blankou Křístkovou, IČO: 037 72 039 a Gabrielou Janotovou 

Zdeňkou Stanke, IČO: 746 87 841 

Adélou Philippovou, IČO: 759 69 351, 

dle jejich žádostí dle příloh č. 2, 4 až 7 předloženého materiálu, 

a to z důvodu nesplnění podmínek a kritérií stanovených radou města. 

  

 
RM_M 37 
Záměr města vypůjčit pozemky v k.ú. Moravská Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03244/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků, které jsou dle geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků č. 4687-37/2014 ze dne 2.7.2014, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

označeny jako pozemky takto: 

• parc. č. 3452/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 230 m
2 

• parc. č. 3452/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 
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• parc. č. 3452/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 

vzniklé z pozemku parc. č. 3452 zastavěná plocha 

• parc. č. 3463/47 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 601 m2 

• parc. č. 3463/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2.171 m2 

• parc. č. 3463/49 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 924 m2 

• parc. č. 3463/50 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 576 m2 

• parc. č. 3463/51 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.080 m2 

• parc. č. 3463/52 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 

• parc. č. 3463/53 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 

• parc. č. 3463/54 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 

• parc. č. 3463/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 

• parc. č. 3463/56 zastavěná plocha, bez č.p., jiná stavba o výměře 96 m2 

vzniklé z pozemku parc.  č. 3463/1 ostatní plocha, jiná plocha 

• parc. č. 4246/47 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 33 m2 

vzniklý z pozemku parc. č. 4246/9 ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s to všechny tyto nové pozemky společně, nebo 

kterýkoliv z nich jednotlivě, v případě i více uvedených pozemků, přičemž město si vyhrazuje 

právo poskytnout i více nových pozemků nebo všechny nové pozemky i jen jedinému zájemci, 

dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na uzavření zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a 
smlouvy příkazní na akci “ Cyklotrasa Q podél ul. Průběžná” 
  
Usnesení číslo: 03245/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti na akci “ Cyklotrasa Q 

podél ul. Průběžné” se zhotovitelem (příkazníkem) společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170 v 

celkovém plnění ve výši 169.000,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu. 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Sanace technické chodby, shybka Nádražní”, poř.č. 
215/2015 
  
Usnesení číslo: 03246/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Sanace 

technické chodby, shybka Nádražní“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s uchazečem: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 285 92 611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.291.277,80 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Sadová; č.p. 19-19A”, 
poř.č. 001/2016 
  
Usnesení číslo: 03247/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Rekonstrukce kanalizace ul. Sadová; č.p. 19-19A“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

Sídlo: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 

IČO: 268 26 470 

za cenu nejvýše přípustnou 724.624,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zhotovení studie “PŘEDPROSTOR RADNICE MĚSTSKÉHO OBVODU 
MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ” 
  
Usnesení číslo: 03248/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení studie 

“PŘEDPROSTOR RADNICE MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A 

PŘÍVOZ” 

se zhotovitelem: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Tyršova 1761/14, 702 00  Moravská Ostrava, 

IČO: 73060755 

za cenu nejvýše přípustnou 90.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Informace o stavu GISMO za rok 2015 a rozvoji GISMO na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03249/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu GISMO a záměrech GISMO v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s realizací úkolů v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

připravit návrh smluv na spolupráci v rámci GISMO, včetně výše finančních příspěvků 

jednotlivých firem na tvorbu a rozvoj GISMO 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.08.2016 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
4) schvaluje 

   

ceny, za které budou poskytovány údaje z GISMO dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

připravit pro radu města informaci o stavu GISMO za rok 2016 a rozvoj GISMO na rok 2017 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 01.03.2017 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s 
Ministerstvem vnitra za účelem uzavření Rámcové smlouvy na 
poskytování licencí a podpory k produktům Cisco Systems pro orgány 
veřejné správy 
  
Usnesení číslo: 03250/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra se 

sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 00007064, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na r. 2016 dotčeným 
obvodům za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb 
zeleně projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 03251/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02544/RM1418/37 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o poskytnutí účelových neinvestičních transferů na r. 2016 dotčeným obvodům dle přílohy č. 1 

tohoto materiálu v celkové výši 137 225 Kč na refundaci mzdových nákladů, nákladů na 

pohonné hmoty či nákladů na externí služby, vše v souvislosti s monitoringem výsadeb zeleně 

projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

ORJ 300 § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637                                               o 141 tis. Kč 

 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 505                             o 35 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 522                             o 12 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 519                             o  6 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 523                             o  4 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 509                             o  1 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 504                             o  18 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 507                             o  7 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 521                             o  2 tis. Kč 
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ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 510                             o  6 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 514                             o  6 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 503                             o  11 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG 502                             o  33 tis. Kč 

  

u městského obvodu Poruba 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 505                                        o 35 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                          o 35 tis. Kč 

  

u městského obvodu Svinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 522                                        o 12 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                         o 12 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

Strana 41/54  

u městského obvodu Martinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 519                                        o 6 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                         o 6 tis. Kč 

  

u městského obvodu Třebovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 523                                       o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                         o 4 tis. Kč 

  

u městského obvodu Pustkovec 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 509                                      o 1 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                        o 1 tis. Kč 
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 u městského obvodu Ostrava - Jih 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 504                                      o 18 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                        o 18 tis. Kč 

  

 u městského obvodu Vítkovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 507                                     o 7 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                      o 7 tis. Kč 

  

u městského obvodu Hrabová 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 521                                   o 2 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                     o 2 tis. Kč 
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 u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 510                                   o 6 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                    o 6 tis. Kč 

  

u městského obvodu Nová Ves 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 514                                  o 6 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                   o 6 tis. Kč 

  

u městského obvodu Slezská Ostrava 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 503                                 o 11 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                  o 11 tis. Kč 
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 u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330 pol. 4137, ÚZ 3637, ORG 502                                o 33 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                                 o 33 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatku č. 5 pojistné smlouvy č. 706-58640-28 o 
pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 
  
Usnesení číslo: 03252/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 706-58640-28 o pojištění majetku a 

odpovědnosti podnikatelů, ve znění dodatku č. 1 až 4, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., 

se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, evidenční číslo 2521/2013/OFR, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na zajištění pohyblivé úrokové sazby 4. tranše úvěru Evropské 
investiční banky úrokovým swapem 
  
Usnesení číslo: 03253/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zajištění pohyblivé úrokové sazby 4. tranše ve výši 500 mil. Kč z úvěru Evropské investiční 

banky v objemu 3 mld. Kč úrokovým swapem dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a 

příloze č. 2. předloženého materiálu. Hodnota úrokového swapu s odkladem je stanovena do 

maximální výše 0,5 % p.a. 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru financí a rozpočtu, 

aby realizoval veškeré potřebné úkony vedoucí k  uzavření úrokového swapu dle bodu 1) 

předloženého usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) zmocňuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA, 

 

aby v případě uzavření úrokového swapu podepsal dokumenty potvrzující uzavření obchodu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 04.01.2017 

 primátor 

  
 

RM_M 29 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti 
příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2015 - časový 
harmonogram a složení hodnotících komisí 
  
Usnesení číslo: 03254/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 03055/RM1418/45 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost příspěvkových 

organizací za rok 2015 

  

2) souhlasí 

   

se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 34 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03255/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

nedaňové příjmy 

(B.1.) na § 4358, pol. 2229, ÚZ 1355, org. 4241 o 23 tis.Kč 

          na § 3522, pol. 2229, ÚZ 8224, org. 4241 o 2 459 tis.Kč 

                            pol. 2229, org. 4241 o 1 768 tis.Kč 

na § 3599, pol. 2229, ORJ 170 o 3 tis.Kč (C.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 522 o 25 tis.Kč (C.1.) 

- běžné výdaje 

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 25 tis.Kč (C.1.) 

na § 2219, pol. 5363, ORJ 230 o 10 tis.Kč (C.2.) 

na § 3599, pol. 5492, ORJ 170 o 3 tis.Kč (C.3.) 

(E.1.) na ORJ 100, § 3631, pol. 5171, ÚZ 93 o 4 653 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 2 300 tis.Kč 

na § 6409, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 3130000000 o 1 554 tis.Kč (E.2.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6122, org. 7323 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7326 o 5 000 tis.Kč 

                                            pol. 6125, org. 7326 o 1 000 tis.Kč  
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                               § 2310, pol. 6125, org. 7330 o 1 000 tis.Kč 

                                            pol. 6121, org. 7183 o 2 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6122, org. 7295 o 7 000 tis.Kč              

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 250 tis.Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 10 tis.Kč (C.2.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7323 o 1 000 tis.Kč 

                                                             org. 7326 o 6 000 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7330 o 1 000 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7295 o 7 000 tis.Kč 

                                                             org. 7183 o 2 000 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 6 953 tis.Kč (E.1.) 

                                                  o 1 554 tis.Kč (E.2.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) souhlasí 

  
s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci Knihovna města Ostravy, p.o. ve výši 846 tis.Kč 

na zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2016 
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RM_M 40 
Návrh dodatku č. 20 ke smlouvě mandátní uzavřené mezi subjekty - 
statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03256/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 20 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní, uzavřené mezi subjekty - 

statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544, ze dne 21. 12. 1998, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 48 
Odvolání jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., návrh 
nového jednatele společnosti 
  
Usnesení číslo: 03257/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
28 

  

k materiálu č. BJ1418 00502/16 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout odvolání Ing. Jana Dvořáka z funkce jednatele obchodní společnosti Koordinátor 

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

IČO: 646 13 895 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout místo osoby uvedené v bodě 1) tohoto usnesení do funkce jednatele obchodní 

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

1440/16, PSČ 702 00, IČO: 646 13 895 Ing. Martina Dutka, nar. xxxx, bytem xxxxxx x/xxx, 

xxxxx xxxxx - xxxxx 
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3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

 

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

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 17.02.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na jmenování vedoucího odboru kancelář primátora Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03258/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
pana Mgr. Bc. Michala Bayera, nar.xx. xx xxxx, trvale bytem xxxxxx xx, xxxxx-xxxxxx 

xxxxxx, vedoucím odboru kancelář primátora Magistrátu města Ostravy, a to s účinností od         

16. 2. 2016 

  

 
RM_MZP 3 
Dohoda o plné moci - zastoupení v soudním řízení 
  
Usnesení číslo: 03259/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava na straně zmocnitele a               

Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s., se 

sídlem na adrese Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00, IČO: 646 15 065, na straně 

zmocněnce k zastupování v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 

85 C 12/2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 4 
Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu města Ostravy a návrh na 
úpravu počtu funkčních míst některých odborů Magistrátu města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03260/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační změny v rámci Magistrátu města Ostravy v podobě a s účinností dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
a) snížení počtu funkčních míst v odboru ochrany životního prostředí ze 72 na 71 s účinností 

od 1. 3. 2016 

b) zvýšení počtu funkčních  míst v odboru dopravně správních činností ze 114 na 120 s 

účinností od 1. 3. 2016 

c) zvýšení počtu funkčních míst v odboru financí a rozpočtu z 57 na 59 s účinností                   

od 1. 3. 2016 

  

3) stanovuje 

  
s účinností od 1. 3. 2016 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města 

Ostravy v pracovním poměru zařazených do magistrátu na 866 

  

4) schvaluje 

  
zvýšení počtu funkčních míst v odboru dopravně správních činností ze 120 na 126 s účinností 

od 1. 7. 2016 

  

5) stanovuje 

  
s účinností od 1. 7. 2016 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města 

Ostravy v pracovním poměru zařazených do magistrátu na 872 
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RM_M 1 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky 
elektřiny ev.č. obchodníka PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 
2753/2015/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03261/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ev.č. obchodníka  PWM 1611270005, ev.č. zákazníka 

2753/2015/HS “Smlouva o  sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 

zákazníkovi” mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská 

Ostrava,  IČO: 00845451 a společností ENWOX ENERGY s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 

Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 02639564  dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Snížení počtu odběrných míst ve Smlouvě o sdružených službách 
dodávky zemního plynu, ev.č. dodavatele 7200005074_2016, 
ev.č.objednatele 3057/2015/HS ze dne 11.12.2015 
  
Usnesení číslo: 03262/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně města o snížení počtu odběrných míst ve Smlouvě o sdružených službách dodávky 

plynu, č. dodavatele  7200005074_2016,  ev.č. odběratele 3057/2015/HS  mezi Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a  společností Europe Easy 

Energy a.s., se sídlem Praha, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 28603001 o dvě 

odběrná místa dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zabezpečil všechny potřebné  úkony   spojené  se snížením počtu odběrných míst dle bodu 1)  

tohoto usnesení (včetně ukončení smluvního vztahu s dodavatelem k daným odběrným 

místům) 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 28 
Návrh na vyslovení souhlasů ke stavbám na pozemcích v katastrálních 
územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03263/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 

458/29 – orná půda  a parc.č. 460/1 – ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Zábřeh - VŽ, 

obec Ostrava) s realizací stavby „MK Palkovského a Obránců míru – souvislé údržby 

chodníků, ul. Palkovského“, pro investora stavby: Statutární město Ostrava, Městský obvod 

Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice 

       

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 

790/101 – trvalý travní porost a parc.č. 3266/1 – ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava) s umístěním a  realizací stavby „Nové betonové oplocení“ na pozemcích parc.č. 

790/66, 790/67, 790/102 a 790/103, všechny v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, pro investora 

stavby: stavebník 1: Lubomír a Jana Richterovi, bytem Těžní 974/36, 716 00 Ostrava – 

Radvanice a stavebník 2: Karel a Petra Syřinkovi, bytem Těžní 973/34, 716 00 Ostrava – 

Radvanice 

 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodů 1a) a 1b)   tohoto usnesení  a s tím spojené  

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Revize elektrických spotřebičů a nářadí”, poř. č. 
19/2016 
  
Usnesení číslo: 03264/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení revizí elektrického 

nářadí, elektrických spotřebičů a elektrických pohyblivých přívodů, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu s uchazečem: 

David RIEDICH s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO: 28655371 

za cenu nejvýše přípustnou 884.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Renovace trávníku fotbalového hřiště”, poř. č. 20/2016 
  
Usnesení číslo: 03265/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na provedení renovace trávníku 

fotbalového hřiště na pozemku p.p.č. 553/54 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. 

se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

IČO: 27476537 

za cenu nejvýše přípustnou 560.546,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy budovy 
garáží na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 03266/RM1418/48 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu střechy budovy garáží na ul. Pašerových v 

Ostravě - Mariánských Horách firmě Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, IČO 00031488 za 

cenu nejvýše přípustnou 272.405,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.02.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

  
 
 


