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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 01.03.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03274/RM1418/49 RM_M 0 Schválení programu 49. schůze rady města dne 

01.03.2016 

28 

03275/RM1418/49 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

03276/RM1418/49 RM_M 40 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc leden 2016 

25 

03277/RM1418/49 RM_M 21 Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí 

nadačního příspěvku pro projekt “Dětské dopravní 

hřiště v Ostravě-Radvanicích” v rámci grantového 

řízení “Oranžové hřiště” na rok 2016, vyhlášeného 

Nadací ČEZ 

50 

03278/RM1418/49 RM_M 37 Informace o zahájení přípravy a podání žádosti o 

dotaci v rámci Programu 133510 Podpora 

materiálně technické základny sportu, Subtitul 

133512 Podpora materiálně technické základny 

sportovních organizací, vyhlášené MŠMT k 

projektu “Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka, 

Ostrava - Mariánské Hory” 

50 

03279/RM1418/49 RM_M 41 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu „Příspěvky na ozdravné pobyty„ pro 

MOb MHaH 

50 

03280/RM1418/49 RM_M 38 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci na 

projekt “Ozdravné pobyty pro děti do 6 let věku v 

MOb Nová Bělá” v rámci programu 

Moravskoslezského kraje 

50 

03281/RM1418/49 RM_M 1 Personální rozšíření Rady seniorů statutárního 

města Ostravy 

01 

03282/RM1418/49 RM_M 45 Přehled písemností adresovaných radě města a 

zastupitelstvu města za období od 11.12.2015 do 

24.02.2016 

28 

03283/RM1418/49 RM_M 50 Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí 

roku 2015 vč. návrhu na personální změny v 

komisích rady města 

28 

03284/RM1418/49 RM_M 51 Stanovisko k problematice úhrady DPH 

zájmovým sdružením právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA 

38 

03285/RM1418/49 RM_M 8 Ukončení realizace projektu Safari 38 

03286/RM1418/49 RM_M 13 Příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Akční plán udržitelné energetiky” v rámci výzvy 

z Národního programu Životní prostředí 

38 

03287/RM1418/49 RM_M 14 Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci 

na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) 

a chytrého regionu (Smart region) 

38 
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03288/RM1418/49 RM_M 39 Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na 

veletrhu MIPIM 2016 

38 

03289/RM1418/49 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Revitalizace lesoparku Benátky 

a Hulváckého kopce - IZ”, poř. č. 219/2015 

38 

03290/RM1418/49 RM_VZ 11 Souhlas se zahájením projektu “Prodloužení 

účelové komunikace”, zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu na projektovou dokumentaci, IČ, 

AD a smlouva o společném postupu 

08 

03291/RM1418/49 RM_M 3 Zpráva o ukončení realizace projektů “Energetické 

úspory MNO” spolufinancovaných z Operačního 

programu Životní prostředí 

40 

03292/RM1418/49 RM_M 19 Návrh na změnu účelu použití investičního 

příspěvku poskytnutého z rozpočtu SMO 

právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, příspěvková organizace 

41 

03293/RM1418/49 RM_M 17 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

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

Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora a 

Mgr. Ilji Racka, Ph.D.,člena zastupitelstva města a 

předsedy komise kultury rady města, do Polska 

(Katowice) dne 12.2.2016 

31 

03294/RM1418/49 RM_M 22 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti 

s vlastníky pozemků LUCROS investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s., ŘSD ČR a 

RFN s.r.o. pro oprávněného statutární město 

Ostrava 

08 

03295/RM1418/49 RM_M 23 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví SMO pro oprávněného ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03296/RM1418/49 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat a neprodat nebo 

prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

08 

03297/RM1418/49 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat pozemky pod 

garážemi v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

03298/RM1418/49 RM_M 26 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

03299/RM1418/49 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat či prodat části 

pozemku parc.č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

03300/RM1418/49 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. 

ú. Mariánské Hory, návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. 

Mariánské Hory obec Ostrava 

08 

03301/RM1418/49 RM_M 29 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava, v k.ú. Třebovice ve 

Slezsku, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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03302/RM1418/49 RM_M 30 Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará 

Plesná a k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

08 

03303/RM1418/49 RM_M 31 Návrh na záměr výpůjčky pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

03304/RM1418/49 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí 

pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

03305/RM1418/49 RM_M 33 Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji; 

Návrh na záměr města darovat pozemky v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 

08 

03306/RM1418/49 RM_M 34 Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 

3035/106, Ostrava - Bělský Les 

08 

03307/RM1418/49 RM_M 35 Informace o provedených technických 

zhodnoceních budov v k.ú. Moravská Ostrava 

(areál Městské nemocnice Ostrava) a návrh na 

záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. 

Zábřeh nad Odrou 

08 

03308/RM1418/49 RM_M 36 Návrhy dodatků zřizovacích listin 24 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 

31.12.2015 

08 

03309/RM1418/49 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do 

pozemku ve vlastnictví SMO. Návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava s fyzickou 

osobou. 

08 

03310/RM1418/49 RM_M 43 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene, zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene pro: Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. a ČEZ ICT 

Services, a.s. 

08 

03311/RM1418/49 RM_M 54 Záměr města: pronajmout části pozemků v k.ú. 

Moravská Ostrava, vypůjčit prostory v k.ú. 

Slezská Ostrava (Terminál Hranečník), vypůjčit 

část pozemku v k.ú. Zábřeh - VŽ, vše obec 

Ostrava 

08 

03312/RM1418/49 RM_M 49 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

03313/RM1418/49 RM_M 55 Regresní úhrada České republice - Ministerstvu 

pro místní rozvoj ve věci Ing. Š.H. 

89 

03314/RM1418/49 RM_M 52 Návrh na uzavření “Smlouvy o užívání silničního 

pozemku pro zvláštní užívání” a “Dohody o 

podmínkách umístění a zřízení stavby” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

03315/RM1418/49 RM_VZ 1 Vystavení objednávky na opravu výsadeb projektu 05 
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“Realizace vybraných prvků ÚSES - část A”, 

lokalita A 17 

03316/RM1418/49 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN 

rozvodny”, poř. č. 6/2016 

05 

03317/RM1418/49 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu v ul. 

U Kaple”, poř. č. 35/2016 

05 

03318/RM1418/49 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Pasport stávající kanalizace v 

areálu MnO”, poř. č. 29/2016 

05 

03319/RM1418/49 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu ul. Matiční a Hrabákova”, poř. č. 

34/2016 

5 

03320/RM1418/49 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice 

ÚV Nová Ves M1”, poř.č. 25/2016 

05 

03321/RM1418/49 RM_M 6 Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace na rok 2016 

80 

03322/RM1418/49 RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 

příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 

197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

80 

03323/RM1418/49 RM_M 5 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy 

80 

03324/RM1418/49 RM_M 9 Poskytnutí investičního příspěvku pro 

Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková 

organizace na nákup dopravních prostředků pro 

zajištění přepravy návštěvníků po safari 

80 

03325/RM1418/49 RM_M 11 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 

“Hodina Země” v roce 2016 

80 

03326/RM1418/49 RM_M 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy na „Zavádění systému 

environmentálního managementu a přípravu k 

certifikaci dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 na 

Magistrátu města Ostravy“ 

80 

03327/RM1418/49 RM_M 44 Dokrytí požadované finanční spoluúčasti na 

realizaci ozdravných pobytů městským obvodem 

Stará Bělá v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné 

pobyty ŽPZ/04/2015 

80 

03328/RM1418/49 RM_M 47 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03329/RM1418/49 RM_M 48 Uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného 

vkladu a Smlouvy o zřízení účtu cenných papírů 

pro investiční účely s Oberbank AG 

07 

03330/RM1418/49 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Dopravní monitorovací 

systém”, poř. č. 032/2016 

09 

03331/RM1418/49 RM_M 15 Informace o postupu plnění usnesení ze 14. 

zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 2. 

2016 

36 

03332/RM1418/49 RM_M 2 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

03333/RM1418/49 RM_M 4 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v 84 
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katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

03334/RM1418/49 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

03335/RM1418/49 RM_M 16 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v 

užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

03336/RM1418/49 RM_M 53 Zapůjčení elektrovozidla VW e-Golf 84 

03337/RM1418/49 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rotační kartotéky”, poř. č. 

37/2016 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 20 Příprava projektů “Zvýšení kapacity základní 

školy v Krásném Poli”, “Závlek cyklostezky Q”, 

“Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb 

Krásné Pole, III. etapa - bezbariérové chodníky” 

50 

  RM_VZ 8 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

modernizace DK Poklad”, poř. č. 153/2015 

05 

  RM_M 18 Návrh na uzavření licenční smlouvy se společností 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 

01 

  RM_M 46 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci 

programu 113 310 “Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny sociálních služeb” pro 

podprogram 113 313 “Podpora reprodukce 

majetku služeb sociální péče” pro projekt “Domov 

pro seniory Hladnovská” 

50 
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RM_M 0 
Schválení programu 49. schůze rady města dne 01.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03274/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 49. schůze rady města dne 01.03.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03275/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
1) schvaluje 

  
dodatky č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, uzavřenými mezi 

společností Technické služby, a.s. Slezská Ostrava a XXXXXX XXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXXX, dle přílohy č. 1  předloženého materiálu  

  

 
RM_M 40 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2016 
  
Usnesení číslo: 03276/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2016 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 21 
Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku 
pro projekt “Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích” v rámci 
grantového řízení “Oranžové hřiště” na rok 2016, vyhlášeného Nadací 
ČEZ 
  
Usnesení číslo: 03277/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku pro projekt 

“Dětské dopravní hřiště v Ostravě-Radvanicích” v rámci grantového řízení “Oranžové hřiště” 

na rok 2016 vyhlášeného Nadací ČEZ    

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o nadační 

příspěvek pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s Podmínkami grantového řízení 

“Oranžové hřiště” na rok 2016 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně 

o předložení žádosti o nadační příspěvek uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.03.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) schvaluje 

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

4 339,5 tis. Kč 

- v roce 2016  

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3408,7 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 930,7 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice  

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

rámci specifikace nároků na rozpočet města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.03.2016 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 37 
Informace o zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci v rámci 
Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu, 
Subtitul 133512 Podpora materiálně technické základny sportovních 
organizací, vyhlášené MŠMT k projektu “Sportovní hřiště při ZŠ Gen. 
Janka, Ostrava - Mariánské Hory” 
  
Usnesení číslo: 03278/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájení přípravy a podání žádosti na projekt “Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka, 

Ostrava - Mariánské Hory” v rámci Programu 133510 Podpora materiálně technické základny 

sportu, programové financování, Subtitul 133512 Podpora materiálně technické základny 

sportovních organizací, vyhlášené MŠMT č. 20621/2015, Státní podpora sportu pro rok 2016 

  

 
RM_M 41 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty„ pro 
MOb MHaH 
  
Usnesení číslo: 03279/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03213/RM1418/48 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a 

Hulváky na financování projektu “Ozdravný pobyt 2016” z dotačního programu “Příspěvky na 

ozdravné pobyty” od poskytovatele Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 

Ostrava, IČ 70890692 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.06.2016 

 starostka městského obvodu 

  
 

RM_M 38 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci na projekt “Ozdravné 
pobyty pro děti do 6 let věku v MOb Nová Bělá” v rámci programu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 03280/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o účelovou dotaci na projekt “Ozdravné pobyty pro 

děti do 6 let věku v MOb Nová Bělá” v rámci programu “Příspěvky na ozdravné pobyty 

(ŽPZ/04/2015)” vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  

2) žádá 

  
městský obvod Nová Bělá 

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

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

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty” v rámci Moravskoslezského kraje, v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o účelovou dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Lumír Bahr, T: 03.08.2016 

 starosta Městského obvodu Nová Bělá 

  
 

RM_M 1 
Personální rozšíření Rady seniorů statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03281/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o personálním rozšíření  Rady seniorů statutárního města Ostravy o 

člena Zastupitelstva města Ostravy Ing. Lumíra Palyzu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 45 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za 
období od 11.12.2015 do 24.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03282/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 11.12.2015 do  24.02.2016 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 26.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 26.04.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených do 

10.12.2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 

vyřízení písemnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 26.04.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 50 
Zpráva o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2015 vč. návrhu 
na personální změny v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 03283/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
28 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 12/68  

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o činnosti komisí rady města za II. pololetí roku 2015 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) odvolává 

  
a) z funkce předsedkyně komise 

     - pro děti a mládež 

       PaedDr. IXXXX KXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX Ostrava 

b) z funkce člena komise 

    - pro dopravu 

       Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

  

3) jmenuje 

  
a) do funkce předsedy komise 

     - pro děti a mládež 

       Bc. RXXXX MXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX Ostrava-XXXXXXX 

     

b) do funkce člena komise 

     - pro dopravu 

       Ing. VXXXXXXXX NXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX OstravaXXXXXXX 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města na vědomí zprávu o činnosti komisí RM za rok 2015 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 51 
Stanovisko k problematice úhrady DPH zájmovým sdružením 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 03284/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02507/RM1418/37 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
podání Žádosti o prominutí úroků z prodlení daňového subjektu sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy 

s uhrazením úroků z prodlení vyměřených na základě platebních výměrů ze dne 26.1.2016 ve 

výši stanovené správcem daně po posouzení žádosti o prominutí úroků z prodlení podané 

zájmovým sdružením právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, nejvýše však v souhrnné 

výši jednotlivých penále uvedených na jednotlivých platebních výměrech ze dne 26.1.2016 

(dle přílohy č.2 předloženého materiálu) v hodnotě 6.415.936,00 Kč 

  

 
RM_M 8 
Ukončení realizace projektu Safari 
  
Usnesení číslo: 03285/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Safari” spolufinancovaného z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 

  

2) žádá 

  
ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava 

o zajištění udržitelnosti projektu “Safari” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0147/2013/OER) a poskytování informací odboru 

strategického rozvoje v období udržitelnosti   

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 15.03.2021 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit informace, vypracovat, vyhodnotit a odevzdat Úřadu regionální rady Moravskoslezsko - 

poskytovateli dotace zprávu o stavu a změnách projektu v období udržitelnosti projektu 

“Safari” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 

rady (ev. č. 0147/2013/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 13 
Příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt “Akční plán udržitelné 
energetiky” v rámci výzvy z Národního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 03286/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Akční plán udržitelné energetiky” do 

výzvy 

č. 11/2015 v rámci Národního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a zajistit zpracování a 

předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v 

souladu s podmínkami výzvy č. 11/2015 v rámci Národního programu Životní prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

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

1.869,45 tis. Kč 



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 15/68  

- v roce 2017: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 1,869,45 tis. Kč, přičemž  v této částce je 

obsaženo spolufinancování celkem ve výši 373,89 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 14 
Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu 
chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region) 
  
Usnesení číslo: 03287/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00420/RM1418/9 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přistoupením města Třince ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého 

města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života 

a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji a se zněním dokumentu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit znění Přistoupení ke Společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého 

města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života 

a životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 39 
Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 
  
Usnesení číslo: 03288/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

CTP Invest, spol. s.r.o. 

se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO 26166453 

dle přílohy č. 1 a č. 7 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČO 27371344 

dle přílohy č. 2 a č. 7 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

se sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, IČO 26692392 

dle přílohy č. 3 a č. 7 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem Ostrava, 28.října 3337/7, PSČ 709 74, IČO 45193410 

dle přílohy č. 4 a č. 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

Arch.Design s.r.o. 

se sídlem Brno, Sochorova 23, PSČ 616 00, IČO 257 64 314 

dle přílohy č. 5 a č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2016 mezi 

statutárním městem Ostrava a  společností: 

PointPark Properties s.r.o. 

se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČO 28215061 

dle přílohy č. 6 a č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - 
IZ”, poř. č. 219/2015 
  
Usnesení číslo: 03289/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

záměru projektu “Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce”, dle přílohy č. 1 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. 

se sídlem: Hrabákova 1780/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 47678798 

za cenu nejvýše přípustnou 590.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Souhlas se zahájením projektu “Prodloužení účelové komunikace”, 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projektovou dokumentaci, 
IČ, AD a smlouva o společném postupu 
  
Usnesení číslo: 03290/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1014 03253/11 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a realizace projektu “Prodloužení účelové komunikace” ve 

Vědeckotechnologickém parku Ostrava na parcelách: 

parc. č. 4685/1 - orná půda, 

parc. č. 4685/63 - orná půda, 

parc. č. 4685/65 - orná půda, 

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

dle přílohy č.1, 2  předloženého materiálu a financováním projektu ve výši 2 110 tis. Kč pro 

rok 2016 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní mezi 

statutárním městem Ostrava a společností CITY INVEST OSTRAVA, spol. s.r.o, Výstavní 

1928/9, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 48392928, za účelem zpracování 

kompletní projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu 

„Prodloužení účelové komunikace” za cenu nejvýše přípustnou 242 800,- Kč bez DPH dle 

přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o  společném postupu mezi statutárním městem Ostrava a společností 

ELCOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Větrově 34, PSČ 142 00, IČO 25077155 za účelem 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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udělení souhlasu s napojením na účelovou komunikaci a za účelem spolufinancování přípravy 

a realizace projektu “Prodloužení účelové komunikace” ve Vědeckotechnologickém parku 

Ostrava dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                   o 2110 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje ORJ 230 

na § 2212, pol. 6121, ORG 3201000000  o 2110 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 3 
Zpráva o ukončení realizace projektů “Energetické úspory MNO” 
spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 03291/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 01482/RM1418/24 
k usnesení č. 02931/RMm1418/8 
k usnesení č. 3667/RMm1014/25 
k usnesení č. 02015/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektů “Energetické úspory MNO” 

spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí a s konečným vyúčtováním 

projektů  
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2) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace v rámci konečného vyúčtování projektů ve výši 913.404,64 Kč 

  

3) žádá 

  
Bc. Josefa Grochola, MBA, pověřeného řízením Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

zabezpečit udržitelnost projektů “Energetické úspory MNO” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 19 
Návrh na změnu účelu použití investičního příspěvku poskytnutého z 
rozpočtu SMO právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03292/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01716/RM1418/27 
k usnesení č. 02672/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu použití investičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu SMO ve výši 512.000 

tis. Kč právnické osobě Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 

70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, doc.Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora a Mgr. Ilji Racka, Ph.D.,člena zastupitelstva města a předsedy 
komise kultury rady města, do Polska (Katowice) dne 12.2.2016 
  
Usnesení číslo: 03293/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 03092/RM1418/46 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu  ze zahraniční pracovní cesty  Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, doc. 

Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora a Mgr. Ilji Racka, Ph.D., člena 

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

12.2.2016 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků LUCROS investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ŘSD ČR a RFN s.r.o. pro 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03294/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00574/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě 2 ks sloupů veřejného osvětlení, k částem pozemků: 

p.p.č. 728/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p.p.č. 732/11 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO  285 07 428 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 21 ks sloupů, k 

částem pozemků: 

p.p.č. 680/3 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 685/2 - ostatní plocha, zeleň, 

p.p.č. 728/12 - ostatní plocha, silnice, 

p.p.č. 728/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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p.p.č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO  65993390 

a s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně oprávněného uzavřít smlouvu o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 

kabelového vedení veřejného osvětlení, k části pozemku: 

parc.č. 101/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s vlastníkem: 

RFN s.r.o. 

se sídlem Stará cesta 83, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO  277 77 693 

dle přílohy č.8 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
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: 03295/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

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

provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací skříně k 

části pozemku: 

parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice 

v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN včetně pilíře se skříní a podzemního 

kabelového vedení VN včetně spojky VN k části pozemku: 

p.p.č. 612/37 - zahrada 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k části pozemku: 

p.p.č. 620/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.9 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

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

provozování podzemní elektrické přípojky NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící rozpojovací skříně k 

části pozemku: 

parc.č. 4026/4 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města neprodat a neprodat nebo prodat nemovité věci 
v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03296/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00586/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemek: 

- parc.č. 4026/1 orná půda, v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Pustkovec 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemek: 

- parc.č. 4026/2 orná půda v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Pustkovec  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
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předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03297/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00623/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03298/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 316 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 3/9 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 7 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 3/10 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 197 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 234 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/12 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 208 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/13 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 213 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/14 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 227 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/15 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 317 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/16 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku parc. č. 24 o výměře 69 m2 označenou jako 

pozemek parc. č. 24/17  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle 

zaměření geometrickým plánem č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

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

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) -  9) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 27 
Návrh na záměr města neprodat či prodat části pozemku parc.č. 3/1 v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03299/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00622/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 1118 m2  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 ze dne 

15.10.2015 dále označena jako pozemek parc. č.  3/1 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku parc. č. 3/1 o výměře 834 m2  v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Poruba, která je dle geometrického plánu č. 2894-704/2015 ze dne 15.10.2015 

 označena jako pozemek parc. č.  3/8 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, 
návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz a v k. ú. 
Mariánské Hory obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03300/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat 

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 72 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického plánu  č. 2037-

5/2015 ze dne 12.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 761/6  v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, 

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 16 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického plánu  č. 2037-

5/2015 ze dne 12.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 761/8  v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava,  

- část pozemku p.p.č. 761/6 o výměře 14 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je dle geometrického plánu  č. 2037-

5/2015 ze dne 12.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 761/9  v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, 

za podmínky uzavření věcných břemen na inženýrské sítě ve vlastnictví SMO a OVaK 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

část pozemku p.p.č. 971/8 o výměře 62 m2, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, 

pozemek p.p.č. 573/10 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat 

- část pozemku p.p.č. 1074 o výměře 654 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, nesvěřeno 

městskému obvodu, která je dle geometrického plánu  č. 2120-212/2015 ze dne 17.12.2015 

označena jako pozemek p.p.č. 1074/2  v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03301/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00585/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 337/136 ostatní plocha o výměře 1537 m2, v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 2074-153/2015 označena jako pozemek p.p.č. 

337/163 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 1227 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek: 

- parc.č. 2105/2 zahrada v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- trafostanici OS 9451 Svinov Vodárna Dubí, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, 

na pozemku cizího vlastníka 

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 bodu 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Stará Plesná a k.ú. Nová 
Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03302/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00621/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemků: 

- parc.č. 219/6 trvalý travní porost 

- parc.č. 227/3 zahrada 

- parc.č. 227/4 zahrada 

- parc.č. 228/1 trvalý travní porost 

- parc.č. 228/3 trvalý travní porost 

- parc.č. 229/1 ostatní plocha, manipulační plocha 

- parc.č. 229/2 ostatní plocha, manipulační plocha 
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- parc.č. 230/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 230/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 396/4 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 396/5 ostatní plocha, jiná plocha 

- parc.č. 808/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 903/26 orná půda 

- parc.č. 964/6 ostatní plocha, silnice 

- parc.č. 906/5 ostatní plocha, manipulační plocha 

vše v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

a 

- parc.č. 259/11 orná půda 

- parc.č. 285/6 ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava 

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 

Ostrava 2, 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr výpůjčky pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03303/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 486/2, ost. plocha - dobývací prostor 

- parc.č. 489/4, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 490/6, trvalý travný porost, zemědělský půdní fond 

- parc.č. 491/4, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 491/5, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 491/7, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 492/2, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 493/4, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 

- parc.č. 493/5, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond 

- parc.č. 494/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
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- parc.č. 495/5, orná půda, zemědělský půdní fond 

- parc.č. 495/8, orná půd, zemědělský půdní fond 

- parc.č. 496/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 496/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 1451/1, ost. plocha - manipulační plocha 

- parc.č. 3030, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 3031, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 3032, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku v k.ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03304/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce s 

Diakonii ČCE - středisko v Ostravě, 

se sídlem: Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava -Vítkovice, IČO: 41035526, 

jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.p.č. 460/1, ost. plocha, manipulační plocha, 

která je dle geometrického plánu č. 1914-109/2014 ze dne 29. 5. 2014, vyhotoveného GESPO 

v.o.s., označena jako pozemek p.p.č. 460/48, ost. plocha, manipulační plocha (část “A”) o 

výměře 857 m2 

a část pozemku p.p.č. 460/1, ost. plocha, manipulační plocha (část “B”) o výměře 54 m2 

dle geometrického plánu, který je přílohou smlouvy, 

vše v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
Moravskoslezskému kraji; Návrh na záměr města darovat pozemky v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 03305/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00624/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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  o záměru města pronajmout pozemky Moravskoslezskému kraji, a to: 

a) parc.č. 3621/16  

b) parc.č. 3746/4  

    parc.č. 3746/7 

vše v  k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez svěření městskému obvodu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat pozemky Moravskoslezskému kraji, a to: 

a) parc.č. 3621/16  

b) parc.č. 3746/4 

    parc.č. 3746/7 

vše v  k.ú. Svinov, obec Ostrava, bez svěření městskému obvodu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3035/106, Ostrava - 
Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 03306/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy  k bytu č. X v 1.NP domu ul. Horní 3035/106, 

Ostrava-Bělský Les,  

mezi nájemcem XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
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XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, a 

podnájemcem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, 

oba  trvale bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 708 00 Ostrava-Poruba, na 

dobu neurčitou od 01.03.2016 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 35 
Informace o provedených technických zhodnoceních budov v k.ú. 
Moravská Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) a návrh na záměr 
města pronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 03307/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 2. 2. 2016, 

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

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

že provedla technická zhodnocení těchto nemovitých věcí 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

• budovy čp. 1116 (psychiatrie a PZS), která je součástí pozemku parc. č. 2418, zast. plocha 

a nádvoří, s náklady ve  výši  70.279,48 Kč + DPH v zákonné výši 

• budovy bez čp. (spojovací koridor), která je součástí pozemku parc. č. 2379/6, zast. 

plocha a nádvoří, s náklady ve výši 150.343,20 Kč + DPH v zákonné výši 

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

2379/9, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve výši 922.461,15 Kč + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

část pozemku p.p.č. 736/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 69 m2 

část pozemku p.p.č. 736/44 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6,5 m2 

dle leteckého a situačního snímku č. 4/1 a 4/2, které jsou přílohou předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 36 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 24 příspěvkových organizací 
zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 
31.12.2015 
  
Usnesení číslo: 03308/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 02777/15 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2009 “ Zásady vztahů orgánů 

města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava” na základě 

inventarizace majetku ke dni 31.12.2015 aktualizuje stav svěřeného nemovitého a movitého 

majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Divadlo loutek 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Lidová 

konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Zoologická 

zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Slunovrat, 

Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
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13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 předloženého 

materiálu 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu 

  

15) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

16) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

  

17) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 

Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

18) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  

19) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne21.5.2014, právnické osoby Domov Sluníčko, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 
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20) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 20 předloženého materiálu 

  

21) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 

předloženého materiálu 

  

22) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

23) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého 

materiálu 

  

24) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dům dětí a 

mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

25) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 10.9.2014 právnické osoby Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č.25 předloženého materiálu 

  

26) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr.Radimu Babincovi 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 

organizací dle bodů 2) až 25)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská,  

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve 
vlastnictví SMO. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 
pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava s fyzickou osobou. 
  
Usnesení číslo: 03309/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky do pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba prodejny s bytem na parcele č. 1430/3 v Ostravě - Svinově” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržbu vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojky k 

částem pozemku: 

parc. č. 3078/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc.č. 3078/39, ost. plocha - ost. komunikace o 

celkové výměře 10,58 m2, a to část označená v katastrální mapě jako část “A” o výměře 1 m2, 

část označená v katastrální mapě jako část “B” o výměře 2,50 m2 a část označená v katastrální 

mapě jako část “C” o výměře 7,08 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Polanecká) 

s 

JXXXX KXXXXX, rok narození XXXX 

bydlištěm XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX 

na dobu určitou, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 952,20 ročně, za účelem vybudování 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, kanalizační přípojky a úpravy místní 

komunikace IV. třídy v rámci realizace stavby “Novostavba prodejny s bytem na parcele č. 

1430/3 v Ostravě - Svinově” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

 
RM_M 43 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene, zřízení věcného břemene a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro: Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a ČEZ ICT Services, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03310/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku: 

p. p. č. 819/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby: “11010-056865 CG5M_NJIC_NJPET_OK” 
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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 části pozemku: 

p. p. č. 819/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 2399/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 2400/1 - zahrada, 

parc. č. 2401/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2402/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

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 
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4) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

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

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

ČEZ ICT Services, a. s. 

se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 

IČO: 26470411 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Záměr města: pronajmout části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, 
vypůjčit prostory v k.ú. Slezská Ostrava (Terminál Hranečník), vypůjčit 
část pozemku v k.ú. Zábřeh - VŽ, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03311/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků, které jsou oddělené geometrickým plánem č. 4992-

87/2015 ze dne 8.4.2015: 

• část pozemku parc. č. 3457/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 300 m2 

z celkové výměry 626 m2 a nově označena jako pozemek parc. č. 3457/49 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace 

• část pozemku parc. č. 4246/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 

z celkové výměry 14312 m2 a nově označena jako pozemek parc. č. 4246/49 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 

záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3238/1 ostatní plocha, zeleň, jehož součástí je 
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budova bez č.p. (SO – 13, objekt občanské vybavenosti vybudován v rámci stavby Terminál 

Hranečník, nesvěřený městskému obvodu) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, prostory, a to 

místnost: 

č. 122 - předprodej                  - 8,51 m2 

č. 123 - chodba                       - 16,85 m2 

č. 124 - sprcha muži                 - 3,16 m2 

č. 125 - WC muži                        - 1,06 m2 

č. 126 - WC muži                        - 3,96 m2 

č. 127 - WC ženy                      -  1,06 m2 

č. 128 - sprcha ženy                 - 3,16 m2 

č. 129 - servrovna                      - 12,20 m2 

č. 130 - odpočívárna řidičů         - 17,77 m2 

č. 131 - úklidová místnost         -   7,30 m2 

vymezení výše uvedených prostor je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu. Zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p.p.č. 460/1 ostatní plocha, manipulační plocha o 

výměře 1.650 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ (Areál bývalé nemocnice Zábřeh na ul. 

Syllabova),nesvěřený městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 4 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 49 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 03312/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Regresní úhrada České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj ve 
věci Ing. Š.H. 
  

(zn.předkl.) 
89 



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 45/68  

Usnesení číslo: 03313/RM1418/49 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

uhradit Ministerstvu pro místní rozvoj regresní úhradu ve výši 94.112,90 Kč za nemajetkovou 

újmu v soudním sporu mezi Ing. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX a Českou republikou 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 31.03.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120      o částku                   95 tis. Kč 

zvyšuje 

§ 3636, pol. 5191, ORJ 210       o částku                  95 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

předložit radě města návrh dalšího postupu, především z pohledu § 24 zákona č. 82/1998 Sb., 

tedy “Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu, poskytl-li zadostiučinění 

za vzniklou nemajetkovou újmu nebo zaplatil-li regresní  úhradu, může požadovat regresní 

úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném 

úředním postupu” 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, T: 01.03.2017 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 52 
Návrh na uzavření “Smlouvy o užívání silničního pozemku pro zvláštní 
užívání” a “Dohody o podmínkách umístění a zřízení stavby” v 
souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03314/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o užívání pozemku pro zvláštní užívání” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská” mezi vlastníkem silnice Moravskoslezským krajem, 

28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692 

a investorem 

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

předmětem je stavba vodovodu na částech pozemků parc. č. 5612/1 v kat. ú. Slezská Ostrava, 

parc. č. 1825/5 v kat. ú. Kunčičky, parc. č. 2331/2 v kat. ú. Radvanice a parc. č. 1220/1 v kat. 

ú. Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
 uzavřít “Dohodu o podmínkách umístění a zřízení stavby” v souvislosti se stavbou 

“Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” mezi Investorem I stavby “Silnice II/478 

Ostrava ulice Nová Krmelínská”  Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 

Ostrava, IČO:70890692 

a investorem II 

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

předmětem je stavba cyklostezky na částech pozemků parc. č. 3818/23, parc. č. 3818/24 a parc. 

č. 3818/1 v kat. ú. Stará Bělá a na části pozemku parc. č. 110/114 v kat. ú. Dubina u Ostravy, 

vše obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Vystavení objednávky na opravu výsadeb projektu “Realizace 
vybraných prvků ÚSES - část A”, lokalita A 17 
  
Usnesení číslo: 03315/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o vystavení objednávky na opravu výsadeb projektu “Realizace vybraných prvků ÚSES - část 

A”, lokalita A 17 zhotoviteli: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín 

IČO: 46900918 

za cenu nejvýše přípustnou 144.189,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru investičního 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 04.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny”, poř. č. 6/2016 
  
Usnesení číslo: 03316/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“ÚČOV - rekonstrukce VN rozvodny” v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
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3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  

4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Havarijní oprava vodovodu v ul. U Kaple”, poř. č. 
35/2016 
  
Usnesení číslo: 03317/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

“Havarijní oprava vodovodu v ul. U Kaple” v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 367.782,50 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Pasport stávající kanalizace v areálu MnO”, poř. č. 
29/2016 
  
Usnesení číslo: 03318/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů (pasportizace) nalezené kanalizace v areálu Městské nemocnice 

Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 

uchazečem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 698.589,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a 
Hrabákova”, poř. č. 34/2016 
  
Usnesení číslo: 03319/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
5 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vyzvat k podání nabídek dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Petr Konečný, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

6. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Rudolf Ficek - člen ZM 

3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

6. Ing. Michaela Svrčinová - odbor investiční 
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4) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice ÚV Nová Ves M1”, 
poř.č. 25/2016 
  
Usnesení číslo: 03320/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce čerpací stanice ÚV Nová Ves M1” v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

PROSPECT spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 14616688 

za cenu nejvýše přípustnou 1.878.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 6 
Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na 
rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03321/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2016 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava 

zabezpečit úkoly stanovené  v  Plánu činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 

organizace na rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 21.03.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 10 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 
  
Usnesení číslo: 03322/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

jednotlivých darů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické zahrady 

Ostrava, příspěvkové organizace se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 

00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 15.03.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 5 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03323/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 18.150 Kč městskému obvodu Pustkovec na úhradu studie proveditelnosti “Zajištění 

náhradního zdroje napájení rybníka v Pustkovci” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 50.000 Kč městskému obvodu Třebovice na revitalizaci zeleně ve významném krajinném 

prvku Třebovický park dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 736.000 Kč městskému obvodu Svinov na pořízení technických prostředků pro údržbu 

veřejných ploch - zeleně dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 

výši 145.000 Kč Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO: 75080508, se sídlem Korunní 49, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory na “Akce 

a celoroční veřejně prospěšnou činnost Střediska přírodovědců v Ostravě-Porubě” dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy v 

celkové výši 115.000 Kč na realizaci akce “Badatelský svět” v roce 2016, a to: 

1.ve výši 30.000 Kč Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková   

  organizace, IČO: 75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava-Moravská 
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Ostrava 

2.ve výši 30.000 Kč Středisku volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace,  

  IČO: 75080516, se sídlem Gurťjevova 8, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

 

3.ve výši 25.000 Kč Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková  

  organizace, IČO: 75080508, se sídlem Korunní 49, 709 12  Ostrava-Mariánské Hory 

 

4.ve výši 30.000 Kč Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  

  IČO: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, 708 00  Ostrava-Poruba 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................................ o 329 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 84, ORJ 190 .............. o 30 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 83, ORJ 190 .............. o 30 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 82, ORJ 190 .............. o 30 tis. Kč 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 81, ORJ 190 ............ o 170 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 509 ............ o 19 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 523 ............ o 50 tis. Kč 

u městského obvodu Pustkovec: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 509 ............................ o 19 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .............................................. o 19 tis. Kč 

u městského obvodu Třebovice: 
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- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 523 ............................ o 50 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .............................................. o 50 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičního příspěvku: 

1.Střediska volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 75080559,    

  se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava o 30 tis. Kč 

2.Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO: 75080516, se sídlem  

  Gurťjevova 8, 700 30  Ostrava-Zábřeh o 30 tis. Kč 

3.Střediska volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,  

  IČO: 75080508, se sídlem Korunní 49, 709 12  Ostrava-Mariánské Hory o 25 tis. Kč 

4.Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO: 75080541, se sídlem  

  M. Majerové 23/1722, 708 00  Ostrava-Poruba o 30 tis. Kč 

 

  

 
RM_M 9 
Poskytnutí investičního příspěvku pro Zoologickou zahradu Ostrava, 
příspěvková organizace na nákup dopravních prostředků pro zajištění 
přepravy návštěvníků po safari 
  
Usnesení číslo: 03324/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku  v souvislosti s  nákupem dopravních prostředků pro 

zajištění přepravy návštěvníků po safari pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249  

v roce 2016 o 12 000 tis. Kč, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 

  ORJ 230, § 3741, pol. 6123, org. 8159                    o  4 455 tis. Kč 

  ORJ 230, § 3741, pol. 6123, ÚZ 8224, org. 8159    o  7 545 tis. Kč 

- zvyšují příspěvky zřízeným PO 

  ORJ 190, § 3741, pol. 6351, org. 4270                   o 12 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení investičního  příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ: 00373249  

o 12 000 tis. Kč 

  

 
RM_M 11 
Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” v roce 
2016 
  
Usnesení číslo: 03325/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” dne 19. 03. 2016 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) vyzývá 

  
městské obvody a městské organizace k zapojení do kampaně “Hodina Země” v roce 2016 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit zhasnutí osvětlení radniční věže dne 19. 03. 2016 v době od 20:30 do 21:30 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  
odboru ochrany životního prostředí 

oznámit zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” v roce 2016 jejímu 

koordinátorovi 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 18.03.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 12 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
na „Zavádění systému environmentálního managementu a přípravu k 
certifikaci dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 na Magistrátu města 
Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 03326/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na „Zavádění systému 

environmentálního managementu a přípravu k certifikaci dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 

na Magistrátu města Ostravy“, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s uchazečem: 

CERT Kladno, s.r.o. 

IČO: 495 50 721 

sídlo: Huťská 229, 272 01  Kladno 

  

za cenu nejvýše přípustnou 199.650 Kč včetně DPH 
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RM_M 44 
Dokrytí požadované finanční spoluúčasti na realizaci ozdravných 
pobytů městským obvodem Stará Bělá v rámci poskytnuté dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/2015 
  
Usnesení číslo: 03327/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o dokrytí finanční spoluúčasti z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší požadované 

městským obvodem Stará Bělá na realizaci ozdravných pobytů v rámci dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje - Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 ve výši 105.000 Kč dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429, pol. 5339, ÚZ 1010, ORJ 190 .............................. o 105 tis. Kč 

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

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 ............. o 105 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá: 

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

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 .............................. o 105 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ................................................. o 105 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03328/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o 1 413 tis.Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 

a) 2 500 tis.Kč městskému obvodu Polanka nad Odrou na akci “Autobusová zastávka 

Skotnice” a na akci “Chodník na ul. 1. května” 

b) 1 500 tis.Kč městskému obvodu Petřkovice na opravu povrchu ul. Údolní 

c) 5 700 tis.Kč městskému obvodu Petřkovice na výstavbu “Sportovního areálu u školy v 

Petřkovicích” 

d) 27 tis.Kč městskému obvodu Poruba na akci “Revitalizace významných krajinných prvků - 

parků v Ostravě-Porubě” 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 22005 o 600 tis.Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 306 tis.Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005, org. 8159 o 6 tis.Kč (B.1.) 
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- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505, org. 8159 o 196 tis.Kč (B.1.) 

                                                              org. 3141000000 o 5 943 tis.Kč (B.2.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na § 6171, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 22005 o 480 tis.Kč 

               § 2141, pol. 5169, ORJ 221, ÚZ 22005 o 120 tis.Kč 

na § 3299, pol. 5166, ORJ 140 o 19 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 5171, ÚZ 93, ORJ 100 o 10 527 tis.Kč (C.3.) 

(C.7.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5175, org. 2401 o 40 tis.Kč 

                                                             org. 2410 o 60 tis.Kč 

                                            pol. 5194, org. 2401 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 2410 o 35 tis.Kč  

na § 6171, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 22005 o 1 tis.Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7276 o 550 tis.Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8198 o 600 tis.Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7280 o 1 500 tis.Kč  

                                                                        org. 7281 o 1 030 tis.Kč 

                                                                        org. 7217 o 600 tis.Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 7217 o 2 190 tis.Kč 

                               § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8135 o 19 tis.Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 306 tis.Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 620 o 2 500 tis.Kč (C.4.) 

                                   ÚZ 93, org. 511 o 1 500 tis.Kč (C.5.) 

                                   ÚZ 3500, org. 611 o 5 700 tis.Kč (C.6.) 

                                   ÚZ 93, org. 505 o 27 tis.Kč (E.2.) 

z v y š u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 202 tis.Kč (B.1.) 

                                                  o 5 943 tis.Kč (B.2.) 

                                                  o  1 413 tis. Kč (C.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3299, pol. 5167, ORJ 140 o 19 tis.Kč (C.2.) 
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(C.7.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5175, org. 2400 o 85 tis.Kč 

                                                             org. 2411 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 2412 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 2413 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 2414 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 2415 o 10 tis.Kč 

                                                             org. 2416 o 10 tis.Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7276 o 550 tis.Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3188 o 5 082 tis.Kč 

                                                             org. 3189 o 5 445 tis.Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7280 o 1 500 tis.Kč 

                                                                        org. 7281 o 1 030 tis.Kč 

                                                                        org. 7217 o 600 tis.Kč 

                              § 2212, pol. 6121, org. 7217 o 2 190 tis.Kč  

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 500 tis.Kč (C.4.) 

                                                  o 19 tis.Kč (C.3.)   

                                                  o 1 500 tis.Kč (C.5.) 

                                                  o 5 700 tis.Kč (C.6.) 

                                   ORJ 230, org. 8064 o 600 tis.Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

(C.1.) na ORJ 180, § 4354, pol. 5331, org. 43 o 240 tis.Kč 

                               § 4357, pol. 5331, org. 43 o 1 173 tis.Kč 

s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

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

                                                  o 27 tis.Kč (E.2.) 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 2 500 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3940 - autobusová zastávka Skotnice 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 250 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 3941 - chodník na ul. 1. května 

na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 250 tis.Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.5., C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 511 o 1 500 tis.Kč 

                                                   org. 611 o 5 700 tis.Kč  

- zvýší běžné výdaje na opravu povrchu ul. Údolní 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 1 500 tis.Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na akci 6903 - sportovní areál u školy v Petřkovicích 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 5 700 tis.Kč 

Městský obvod Poruba (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 27 tis.Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci “Revitalizace VKP - parků v Ostravě-Porubě” 

na § xxxx, pol. 51xx, ÚZ 93 o 27 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 48 
Uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného vkladu a Smlouvy o zřízení 
účtu cenných papírů pro investiční účely s Oberbank AG 
  
Usnesení číslo: 03329/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zřízení termínovaného vkladu mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Oberbank AG se sídlem A-4020 

Linz, Untere Donaulände 28, Rakouská republika; pobočka Česká republika, nám. Přemysla 

Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080222 ve znění dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

rozhodoval o výpovědi nebo prodloužení termínovaného vkladu včetně úpravy výše  a doby  

trvání termínovaného vkladu  a podepisoval „Oznámení o výši termínovaného vkladu“ v 

souladu s ujednáním smlouvy o zřízení terminovaného vkladu pro právnické osoby a fyzické 

osoby – podnikatele dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zřízení účtu cenných papírů pro investiční účely mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Oberbank AG 

se sídlem A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Rakouská republika; pobočka Česká republika, 

nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080222 ve znění dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a doc. Ing. Ivetou 

Vozňákovou, Ph.D., náměstkyní primátora, rok nar. 1964, bytem Keltičkova 1906/46, 710 00 

Ostrava dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

rozhodoval o nákupu a prodeji dluhopisů v předpokládaném objemu cca 100 mil. Kč dle 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Dopravní monitorovací systém”, poř. č. 032/2016 
  
Usnesení číslo: 03330/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služby dopravního 

monitorovacího systému k obrazovému monitorování významných dopravních uzlů pro účely 

koordinace a řízení dopravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

za cenu nejvýše přípustnou 1.159.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 15 
Informace o postupu plnění usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva 
města, konaného dne 17. 2. 2016 
  
Usnesení číslo: 03331/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s postupem plnění usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 2. 2016 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 03332/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p.,Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 110 00, IČ 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 500.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

c) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

  

 
RM_M 4 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 03333/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti  (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 5440 – 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a 

realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace bytových domů RPG Byty, s.r.o. – Slezská Ostrava, 

Bernátkova 493, 1544, 409, 494“ na pozemcích parc.č. 5394 – zahrada, parc.č. 5397 – 

zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 5398 – zahrada, parc.č. 5406 – zastavěná plocha a nádvoří, 

parc.č. 5408 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 5409 – zahrada, všechny v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, pro investora stavby: společnost RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 

2582/3, 701 97 Ostrava, IČO: 27769127 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2510/6 

– ostatní plocha, zeleň v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové“ (na pozemcích v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava) dle situačního zákresu v příloze č. 2 předloženého materiálu, pro investora stavby: 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Dr. E. Beneše 555/6, 

729 29 Ostrava, IČO: 00845451 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 479/2 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

„Ostrava 216/17, Philipp, NNk“ na pozemku parc.č. 216/17 – orná půda v k.ú. Heřmanice, 

obec Ostrava, pro investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín – Podmokly, IČO: 24729035 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných  souhlasů dle bodů 1a)  až 1c) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.03.2016 

 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: 04.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 7 
Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03334/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy a s podáním žádosti o 

povolení kácení těchto dřevin: 

      - 2 ks jabloň o obvodech kmenů 85 a 90 cm, 

        obě rostoucí na pozemku parc.č. 1147/1 – orná půda v k.ú. Sedlnice, 

        obec Sedlnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

a to v souvislosti s  realizací stavby   „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce   (III/4809)“,  pro 

investora      stavby:  Moravskoslezský kraj v zastoupení pro  Správu silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem  Úprkova 1, 702 23 Ostrava - Přívoz 

  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit vyhotovení sdělení o vyslovení souhlasu s kácením dřevin  a s podáním žádosti o 

povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1) tohoto 

usnesení  

  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03335/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Magistrátu  města 

Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

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 

  

 
RM_M 53 
Zapůjčení elektrovozidla VW e-Golf 
  
Usnesení číslo: 03336/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o bezplatné výpůjčce elektrovozidla VW e-Golf na dobu určitou od 7.3. - 

14.3.2016 od půjčitele Porsche Česká  s.r.o., Radlická 740/113D, 15800 Praha 5, IČO: 

25654012 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

učinit nezbytné kroky k realizaci bodu 1) tohoto usnesení včetně uzavření smlouvy 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 07.03.2016 

 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rotační kartotéky”, poř. č. 37/2016 
  
Usnesení číslo: 03337/RM1418/49 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na nákup a instalaci rotačních 

kartoték, a to v rozsahu předloženého materiálu 

  

 
  
 
 


