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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.03.2016 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03338/RM1418/50 RM_M 0 Schválení programu 50. schůze rady města dne 

08.03.2016 

28 

03339/RM1418/50 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

03340/RM1418/50 RM_M 35 Návrh na souhlas se změnou usnesení RM pro 

podání žádosti o dotaci pro projekt “Zahrada u 

novostavby mateřské školy na ul. Stanislavského a 

vybavení interiéru” 

50 

03341/RM1418/50 RM_M 36 Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro 

Projekt „Zvýšením odborných kompetencí k lepší 

profesionalitě a efektivitě městského obvodu 

Krásné Pole“ 

50 

03342/RM1418/50 RM_M 37 Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí 

nadačního příspěvku z programu Nadace ČEZ pro 

Projekt “Oranžové hřiště s travnatým povrchem” 

50 

03343/RM1418/50 RM_M 47 Návrh dohody o naplnění podmínek žádosti o 

úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace - Úprava Podleského 

potoka 

50 

03344/RM1418/50 RM_M 52 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 

03345/RM1418/50 RM_M 6 Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku 

města Ostravy ve 3. vydání knihy “ČR - města a 

obce” 

01 

03346/RM1418/50 RM_M 11 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. 

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

USA (Portland) ve dnech 16.-22.03.2016 

01 

03347/RM1418/50 RM_M 55 Návrh na uzavření licenční smlouvy se společností 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 

01 

03348/RM1418/50 RM_M 4 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a 

Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 

2015 

38 

03349/RM1418/50 RM_M 51 Ukončení realizace projektu Nová ul. Porážková I 

- realizace 

38 

03350/RM1418/50 RM_M 61 Výzva k bezodkladné úhradě nároků statutárního 

města Ostrava ze závazkového právního vztahu 

28 
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03351/RM1418/50 RM_M 62 Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 23. března 2016 

28 

03352/RM1418/50 RM_M 12 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 

organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská 

Ostrava, IČO 70631816 

41 

03353/RM1418/50 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 

30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 

41 

03354/RM1418/50 RM_M 41 Plány činností příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví na rok 2016 

41 

03355/RM1418/50 RM_M 59 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 

ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace 

30 

03356/RM1418/50 RM_M 7 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

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

(Istanbul) ve dnech 19.–21.02.2016 

31 

03357/RM1418/50 RM_M 31 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 

p.o., o rozšíření účelu použití poskytnutého 

neinvestičního příspěvku na realizaci projektu 

„SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 – společný 

projekt ostravské kulturní scény“ 

42 

03358/RM1418/50 RM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o 

poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené se 

zájmovým sdružením právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA 

87 

03359/RM1418/50 RM_M 40 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 v oblasti Školství 

60 

03360/RM1418/50 RM_M 53 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 

území SMO 2016 

60 

03361/RM1418/50 RM_M 34 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava (dále MAP) - schválení statutu a předsedy 

a místopředsedy Řídicího výboru MAP 

91 

03362/RM1418/50 RM_M 54 Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na 

poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 

výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 

91 

03363/RM1418/50 RM_M 48 Záměr města vypůjčit stavební objekty a záměr 

města darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, 

obec Ostrava realizované v rámci stavby 

“Prodloužená ul. Ruská” 
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03364/RM1418/50 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu 

VM-OV č. 165 včetně pěšího přístupu v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Green Gas 

DPB, a.s. 

08 

03365/RM1418/50 RM_M 15 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene a návrh na 

uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 

evid.č. 1279/2014/MJ a evid.č. 1661/2014/MJ k 

pozemkům ve vlastnictví SMO pro oprávněného 

ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03366/RM1418/50 RM_M 16 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen pro oprávněné: 

OVANET a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

03367/RM1418/50 RM_M 17 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

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

08 

03368/RM1418/50 RM_M 18 Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 

Vítězná), návrh na záměr města neprodat část 

pozemku (ul. Janovského), návrh na záměr města 

nedarovat pozemek (ul. Hrabákova), vše 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03369/RM1418/50 RM_M 19 Návrh na záměr města neprodat a svěřit nemovité 

věci nebo prodat a nesvěřit nemovité věci v k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na záměr města 

prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

03370/RM1418/50 RM_M 20 Návrh na záměr města nedarovat a darovat 

nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

03371/RM1418/50 RM_M 21 Návrh na záměr města nepropachtovat pozemky v 

k. ú. Přívoz, obec Ostrava, informace o 

provedeném technickém zhodnocení budovy v k. 

ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03372/RM1418/50 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. 

ú. Moravská Ostrava, části pozemku v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava a návrh na záměr města 

vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

03373/RM1418/50 RM_M 23 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k. ú. 

Frýdlant nad Ostravicí) 

08 

03374/RM1418/50 RM_M 24 Návrh na uzavření dohod o úhradě za bezesmluvní 

užívání nemovitých věcí - pozemků pod 

rekreačními chatami v k. ú. Bobrovníky, obec 

Hlučín 
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03375/RM1418/50 RM_M 25 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a 

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

03376/RM1418/50 RM_M 26 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava Návrh nekoupit 

pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

03377/RM1418/50 RM_M 27 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava 

08 

03378/RM1418/50 RM_M 28 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

08 

03379/RM1418/50 RM_M 29 Návrh záměru města darovat stožáry veřejného 

osvětlení v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

03380/RM1418/50 RM_M 38 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty a návrh 

svěřit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec 

Ostrava městskému obvodu 

08 

03381/RM1418/50 RM_M 39 Návrh zrušit bod 1) a změnit bod 3) a 4) usnesení 

zastupitelstva města č. 0575/ZM1418/8 ze dne 

9.9.2015, návrh koupit části pozemku p.p.č. 565/2, 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

03382/RM1418/50 RM_M 49 Návrh koupit pozemek v rámci stavby 

“Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, 

Koblovský most” 

08 

03383/RM1418/50 RM_M 56 Návrh na výkup pozemků pro investiční akci 

“Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování 

obce - část B - II. a III. etapa” 

08 

03384/RM1418/50 RM_M 57 Návrh směnit či nesměnit část pozemku v k. ú. 

Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 

08 

03385/RM1418/50 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2514/2015/OI/ZFUN na realizaci stavby 

“Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 

MSK” 

05 

03386/RM1418/50 RM_M 8 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Odkanalizování Přívozu na 

ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část” 

05 

03387/RM1418/50 RM_M 30 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu města Ostravy 

05 

03388/RM1418/50 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

zpracování projektových dokumentací a 

inženýrskou činnost v souvislosti s rekonstrukcí 

rozvodů NN 0,4 kV objektu Nové radnice 

05 

03389/RM1418/50 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce dmýchadel 

ÚČOV”, poř. č. 46/2016 

05 

03390/RM1418/50 RM_VZ 5 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV 

- Dosazovací nádrže č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 

05 
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03391/RM1418/50 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice 

ÚČOV”, poř.č. 45/2016 

05 

03392/RM1418/50 RM_VZ 7 Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská”, poř. č. 3/2016 

05 

03393/RM1418/50 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Junácká”, poř.č. 050/2016 

05 

03394/RM1418/50 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce úpravny vody 

Nová Ves,dvoustupňová filtrace (Studie + PD + 

IČ + AD)”, poř. č. 54/2016 

05 

03395/RM1418/50 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Petřkovice - Kanalizační stoky, 

odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa”, 

poř. č. 55/2016 

05 

03396/RM1418/50 RM_VZ 12 Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a 

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

05 

03397/RM1418/50 RM_M 32 Povolení výjimky ze stavebních uzávěr starých 

důlních děl (SDD) jam “Albert” a “Kutací jáma 

č.17” pro stavbu “Gravitační odvodnění Hrušova” 

v k.ú. Hrušov 

89 

03398/RM1418/50 RM_M 44 Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji 

a k výpůjčce nemovitostí svěřených městským 

obvodům 

89 

03399/RM1418/50 RM_M 45 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

89 

03400/RM1418/50 RM_M 58 Jmenování odborné poroty soutěže o titul 

Ostravský dům roku 2015 

89 

03401/RM1418/50 RM_M 60 Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská 

Ostrava 

89 

03402/RM1418/50 RM_M 43 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z 

Fondu životního prostředí města Ostravy 

80 

03403/RM1418/50 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Údržba v příměstských lesích 

zvláštního určení”, poř. č. 027/2016 

80 

03404/RM1418/50 RM_M 33 Úprava rozpočtu r. 2016 07 

03405/RM1418/50 RM_M 50 Návrh Dodatku č. 23 ke Směrnici č. 1/2007 pro 

nakládání s finančními prostředky, postupy v 

účetnictví a další ustanovení, a Směrné účtové 

osnovy, s účinností od 9.3.2016 

07 

03406/RM1418/50 RM_M 2 Ukončení realizace projektu Integrovaný plán 

mobility Ostrava 

09 

03407/RM1418/50 RM_M 3 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace na stavbu “Silnice III/4785 

přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. 

stavba” 

09 

03408/RM1418/50 RM_M 46 Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast Karvinsko 

a Orlovsko 
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03409/RM1418/50 RM_VZ 1 Zadání zpracování aktualizace investičního 

záměru “Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října 

(silnice II/479) s místními komunikacemi ul. 

Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě - 

Mariánských Horách” 

09 

03410/RM1418/50 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 

zaměstnancům dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních 

složek zřízených městem 

36 

03411/RM1418/50 RM_VZ 3 Provozování veřejných toalet - terminál Hranečník 84 

03412/RM1418/50 RM_MZP 2 Zpráva o průběhu forenzních auditů Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace a 

vybraných obchodních společností 

02 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

a smlouvě mandátní ev. č. 2372/2011/OI na 

zpracování projektové dokumentace stavby 

“Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční 

přejezd, ul. K Pile” 

05 

  RM_M 42 Odpověď na dotaz člena zastupitelstva Ing. 

Kamila Bednáře vznesený na 14. zasedání 

zastupitelstva konaném dne 17.2.2016 

84 

  RM_VZ 8 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 

kruhového objezdu před Magistrátem města 

Ostravy pro rok 2016 

84 

  RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa” 

05 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 2 Tisková oprava usnesení RM č. 

03224/RM1418/48 ze dne 16.2.2016 

40 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení čís. 03079/RM1418/46 

bodu 2) ze dne 2.2.2016 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 50. schůze rady města dne 08.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03338/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 50. schůze rady města dne 08.03.2016 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03339/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti uzavřený mezi 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a XXXXXXX XXXXXXXXXX dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas se změnou usnesení RM pro podání žádosti o dotaci 
pro projekt “Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. 
Stanislavského a vybavení interiéru” 
  
Usnesení číslo: 03340/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03164/RM1418/47 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou svého usnesení č. 03164/RM1418/47 ze dne 9.2.2016, kdy se mění souhlas 

s podáním žádosti o podporu městského obvodu Svinov pro projekt “Zahrada u novostavby 
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mateřské školy na ul. Stanislavského a vybavení interiéru” z Integrovaného regionálního 

operačního programu výzvy č.14 Ministerstva pro místní rozvoj ČR “Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání” na souhlas s podáním žádosti o podporu z  Integrovaného regionálního 

operačního programu výzvy č.15 Ministerstva pro místní rozvoj ČR “Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality” 

  

 
RM_M 36 
Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost pro Projekt „Zvýšením odborných kompetencí 
k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole“ 
  
Usnesení číslo: 03341/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci  pro projekt „Zvýšením odborných 

kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole“ v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložení žádosti a všech jejich 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č.  03_15_033 v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 11.04.2016 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
3) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zajištění spolufinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 
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RM_M 37 
Příprava projektu a podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z 
programu Nadace ČEZ pro Projekt “Oranžové hřiště s travnatým 
povrchem” 
  
Usnesení číslo: 03342/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ pro projekt 

“Oranžové hřiště s travnatým povrchem” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložení žádosti a všech jejich 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami grantového řízení 

“Podpora regionů” pro rok 2016 Nadace ČEZ v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
3) žádá 

  
městský obvod Krásné Pole 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu z vlastních zdrojů dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2016 

 starosta Městského obvodu Krásné Pole 

  
 

RM_M 47 
Návrh dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací záměru ekologické revitalizace - Úprava 
Podleského potoka 
  
Usnesení číslo: 03343/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10728/RM0610/130 
k usnesení č. 1874/31 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace - dílo “Úprava Podleského potoka - odvodnění v Ostravě - 

Bartovicích”, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským 

obvodem Radvanice a Bartovice a Českou republikou - ministerstvem financí na financování 

projektu z meziresortní komise na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje od 

poskytovatele Ministerstva financí ČR, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 02.02.2018 

 starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 52 
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” 
  
Usnesení číslo: 03344/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Domov pro seniory Hladnovská” ke spolufinancování z 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” 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR pro projekt “Domov pro seniory Hladnovská” v rámci programu 113 310 

“Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb” pro podprogram 113 313 

“Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče” 
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3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektu 

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

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

rámci programu 113 310 “Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb” v 

případě, že zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 15.03.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) schvaluje 

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

celkové předpokládané výši 55 mil. Kč - v roce 2017 spolufinancování projektu z rozpočtu 

SMO v maximální výši 6 875 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.08.2016 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 6 
Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy ve 3. 
vydání knihy “ČR - města a obce” 
  
Usnesení číslo: 03345/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy pro společnost Proxima Bohemia s.r.o., se 

sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00  Praha 2, IČO: 26796201 za účelem použití ve 3. vydání 

knihy “ČR - města a obce” 
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RM_M 11 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora, do USA (Portland) ve dnech 16.-22.03.2016 
  
Usnesení číslo: 03346/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

    

zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do USA 

(Portland) ve dnech 16.-22.03.2016 za účelem účasti na Mistrovství světa v halové atletice 

 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Michal Bayer, T: 05.04.2016 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 55 
Návrh na uzavření licenční smlouvy se společností POLAR televize 
Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03347/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 

729 30   Ostrava, IČO: 00845451 a společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem 

Boleslavova 710/19,     709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 25859838, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-
Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová 
zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2015 
  
Usnesení číslo: 03348/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
38 

  
k materiálu č. BJ1418 00729/16 
k usnesení č. 01948/RM1418/29 
k usnesení č. 0520/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

b) Strategické průmyslové zóny Ostrava – Mošnov 

c) Rozvojové zóny Hrušov 

d) Vědecko-technologického parku Ostrava 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-

Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-

technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 51 
Ukončení realizace projektu Nová ul. Porážková I - realizace 
  
Usnesení číslo: 03349/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 6309/RM1014/82 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Nová ul. Porážková I - realizace” 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 

2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Nová ul. Porážková I - realizace” dle podmínek stanovených ve 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0920/2013/OER - příloha č.1 a 

poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 31.12.2021 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
3) žádá 

  
starostku Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění udržitelnosti projektu “Nová ul. Porážková I - realizace”, v rozsahu majetku 

svěřeného městskému obvodu, dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0920/2013/OER - příloha č. 1 a o poskytnutí informací odboru 

strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2021 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) 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 “Nová 

ul. Porážková I - realizace” dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady (ev. č. 0920/2013/OER) 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 61 
Výzva k bezodkladné úhradě nároků statutárního města Ostrava ze 
závazkového právního vztahu 
  
Usnesení číslo: 03350/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat společnost NAVIGA 4, s. r. o., IČO: 26756102 se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 

Praha 8 - Karlín k úhradě nároků statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh programu 15. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 23. března 2016 
  
Usnesení číslo: 03351/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 15. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

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

1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 12 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Domov pro 
seniory Kamenec, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 
Slezská Ostrava, IČO 70631816 
  
Usnesení číslo: 03352/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková 

organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava v celkové 
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výši 13 416,- Kč 

  

 
RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 700 
30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867 
  
Usnesení číslo: 03353/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví Domova Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 

Ostrava -Zábřeh, IČO 70631867 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.03.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 41 
Plány činností příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a 
zdravotnictví na rok 2016 
  
Usnesení číslo: 03354/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činností příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2016 dle 

příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 
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zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví pro rok 2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 59 
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03355/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, dle předloženého 

návrhu a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) zřizuje 

  
komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 09.03.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
4) ukládá 

  
náměstku primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městské 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.04.2016 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 7 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Turecka (Istanbul) ve dnech 19.–21.02.2016 
  
Usnesení číslo: 03356/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 03215/RM1418/48 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

do Turecka (Istanbul) ve dnech 19.-21.02.2016  

  

 
RM_M 31 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p.o., o rozšíření účelu 
použití poskytnutého neinvestičního příspěvku na realizaci projektu 
„SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 – společný projekt ostravské kulturní 
scény“ 
  
Usnesení číslo: 03357/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 03105/RM1418/46 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu použití neinvestičního příspěvku poskytnutému Národnímu divadlu 

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

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

společný projekt ostravské kulturní scény“ dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
účelové dotace uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob 
TROJHALÍ KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 03358/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
87 

  
k materiálu č. BJ1418 00721/16 
k usnesení č. 2869/ZM1014/35 
k usnesení č. 0219/ZM1418/4 



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 20/87  

k usnesení č. 1896/ZM1014/26 
k usnesení č. 2434/ZM1014/31 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o úpravě účelu použití víceleté účelové dotace poskytnuté zájmovému sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava - 

Vítkovice, IČO: 72089237, na zajištění činnosti Galerie města Ostravy dle důvodové zprávy a 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 2328/2013/KZ, ve znění dodatků 1 

- 3, dle tohoto bodu usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 23.03.2016 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 40 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 03359/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
60 

  
k materiálu č. BJ1418 00703/16 
k usnesení č. 0815/ZM1418/12 
k usnesení č. 0617/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu 

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

materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 21/87  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2016 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to 

ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření smluv o 

poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                        o                             1 470 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                                        o                                405 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5221, ÚZ 7107                                        o                                  80 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                                        o                                305 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107                                        o                                  25 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                                        o                                655 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

23.03.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelových neinvestičních příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2016 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

2016 příjemcům uvedeným v příloze č.5 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek 
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pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č.5, 7 a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                     o                                  575 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 81                     o                                   135 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82                     o                                   100 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83                     o                                   140 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84                     o                                   170 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 85                     o                                     30 tis. Kč  

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvkové organizaci                                                                       o         135 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci     o         100 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci        o         140 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

příspěvkové organizaci                                                                        o          170 tis. Kč 

Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci                      o            30 tis. Kč 

  

9) rozhodla 

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

2016 příjemcům uvedeným v příloze č.6 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek 

pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č.6, 7 a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                                  o                              3 360 tis. Kč 
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- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7107                                                  o                              3 360 tis. Kč 

  

11) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodů 7) a 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a 
talentmanagement na území SMO 2016 
  
Usnesení číslo: 03360/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0626/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemcům účelových dotací 

Přílohy č. 1a předloženého materiálu v celkové výši 8 619 tis. Kč 

b) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemci účelové dotace 

Dolní oblasti VÍTKOVICE,  IČO  75125285, sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-

Vítkovice, dle položky č. 1 Přílohy č. 1b předloženého materiálu v celkové výši 14 935 tis. Kč 

c) rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příjemci účelové dotace 

Ostravské univerzitě v Ostravě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 

Ostrava, dle položky č. 2 Přílohy č. 1b předloženého materiálu v celkové výši 10 900 tis. Kč 

d) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 
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předloženého materiálu, z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 

předloženém materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a 

talentmanagementu  mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) 

písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1a a Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

b) rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a 

talentmanagementu  mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem účelové dotace Dolní 

oblastí VÍTKOVICE,  IČO  75125285, sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle 

bodu 1) písm b) tohoto usnesení a Přílohy č. 1b a Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a 

talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem účelové dotace Ostravskou 

univerzitou v Ostravě, IČO 61988987, sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava dle bodu 1) 

písm. c) tohoto usnesení a Přílohy č. 1b a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

• snižují 

• běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140       o 34.454 tis. Kč 

• zvyšují 

• neinvestiční transfery 

• na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      415 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.637 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o 14.435 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                             o 12.800 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      144 tis. Kč 

• na § 3589, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      840 tis. Kč 

• na § 3589, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      202 tis. Kč 

• na § 3809, pol. 5493, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      562 tis. Kč 

•   
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        investiční transfery 

        na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      500 tis. Kč 

        na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                             o   1.600 tis. Kč 

        na § 3589, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      360 tis. Kč 

        na § 3589, pol. 6359, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      708 tis. Kč 

        na § 3809, pol. 6371, ÚZ 7113, ORJ 140                             o      251 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

23.03.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
a) o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 

vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příspěvkovým organizacím zřizovaným 

statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu v celkové 

výši 758 tis. Kč 

b) o neposkytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v oblasti 

vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příspěvkovým organizacím zřizovaným 

statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy č. 7 předloženého materiálu, z důvodů, 

které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 v 

oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a talentmanagementu příspěvkovým organizacím dle 

bodu 5a) tohoto usnesení a Přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

• snižují 

• běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140              758 tis. Kč 

• zvyšují 

• neinvestiční příspěvky 

• na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140                              o      325 tis. Kč 

• na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORG 81, ORJ 140              o      433 tis. Kč 
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8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

u Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace 

• zvýšení neinvestičního příspěvku                                     o      433 tis. Kč 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (dále MAP) - 
schválení statutu a předsedy a místopředsedy Řídicího výboru MAP 
  
Usnesení číslo: 03361/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Statut Řídícího výboru MAP dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
předsedu Řídícího výboru MAP - Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. a místopředsedu Řídícího 

výboru MAP - RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 54 
Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování peněžních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, 
výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 
  
Usnesení číslo: 03362/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 0626/ZM1014/11 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 - 2. kolo dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na 

území SMO 2016 - 2. kolo dle přílohy č. 2 předloženého  materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

23.03.2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 48 
Záměr města vypůjčit stavební objekty a záměr města darovat stavební 
objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci stavby 
“Prodloužená ul. Ruská” 
  
Usnesení číslo: 03363/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 
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k materiálu č. BJ1418 00695/16 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava realizované v 

rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 402 Areálové osvětlení, 

- SO 701 Vrátnice VR1, 

- SO 702 Vrátnice VR3, 

- SO 706 Oplocení, 

- SO 107 Silniční váha, 

specifikace je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
se záměrem darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava realizované v rámci stavby 

“Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 402 Areálové osvětlení, 

- SO 701 Vrátnice VR1, 

- SO 702 Vrátnice VR3, 

- SO 706 Oplocení, 

- SO 107 Silniční váha, 

specifikace je přílohou č. 1předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města  darovat stavební objekty v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

realizované v rámci stavby “Prodloužená ul. Ruská”, a to: 

- SO 402 Areálové osvětlení, 

- SO 701 Vrátnice VR1, 

- SO 702 Vrátnice VR3, 

- SO 706 Oplocení, 

- SO 107 Silniční váha, 

specifikace je přílohou č.1 předloženého materiálu 
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a zároveň si vyhradit právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 165 včetně 
pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v 
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03364/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 165 včetně pěšího přístupu v pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5330/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

v rámci projektu 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v 

Moravskoslezském kraji” 
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RM_M 15 
Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene a návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti evid.č. 
1279/2014/MJ a evid.č. 1661/2014/MJ k pozemkům ve vlastnictví SMO 
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03365/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k částem pozemků: 

p.p.č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 1279/2014/MJ ze dne 7.5.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Mařákova, VNk JT Invest” dle přílohy č.7 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti evid.č. 1661/2014/MJ ze dne 26.6.2014, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
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v rámci stavby “Ostrava, U Hrubků, Lanšperk, NN” dle přílohy č.11 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen pro oprávněné: OVANET a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 03366/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 29399491 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 4204/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

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

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 526/64 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 531/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 2998/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 2998/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 2998/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v 
k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03367/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00738/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 245 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3825-52/2015 ze dne 

17.04.2015  označena jako pozemek parc.č. 2168/2 (viz příloha č. 1/3) 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 211 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3825-52/2015 ze dne 

17.04.2015  označena jako pozemek parc.č. 2168/3 (viz příloha č. 1/3) 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 2168 o výměře 106 m2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřeno 

městskému obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3825-52/2015 ze dne 

17.04.2015  označena jako pozemek parc.č. 2168/4 (viz příloha č. 1/3) 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc, a to: 

- část pozemku parc.č. 175 o výměře 181 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1205-145/2015 ze 

dne 24.08.2015  označena jako pozemek parc.č. 175/1 (viz příloha č. 2/3) 

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 175 o výměře 180 m2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava, svěřeno městskému 

obvodu Slezská Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1205-145/2015 ze 

dne 24.08.2015  označena jako pozemek parc.č. 175/2 (viz příloha č. 2/3) 

a doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná), návrh na záměr 
města neprodat část pozemku (ul. Janovského), návrh na záměr města 
nedarovat pozemek (ul. Hrabákova), vše Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03368/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00710/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města prodat pozemek parc. č. 1111/45  

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku parc. č. 2620/71 o výměře 40 m2 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 2/4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat spoluvlastnický podíl pozemku parc. č. 591/3 ve 
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výši 21326/124160 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr města neprodat a svěřit nemovité věci nebo prodat a 
nesvěřit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na záměr 
města prodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03369/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00654/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města neprodat: 

- pozemek p.p.č. 884/3 ostatní plocha 

- pozemek p.p.č. 934 ostatní plocha 

- pozemek p.p.č. 935 ostatní plocha 

- pozemek p.č.st. 1577 zastavěná plocha a nádvoří,  jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. 

vybavenost na pozemku p.č.st. 1577, 

vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno 

městskému obvodu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.p.č. 884/3, 934, 935 a p.č.st. 1577, jehož součástí je 

stavba bez čp/če tech. vybavenost na pozemku p.č.st. 1577, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně 
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závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky p.p.č. 884/3, 934, 935 a p.č.st. 1577, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. 

vybavenost na pozemku p.č.st. 1577, vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města prodat: 

- část pozemku p.p.č. 637/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2134 m2 v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického 

plánu č. 3263-155/2015 ze dne 11.12.2015 označena jako pozemek p.p.č. 637/24 v k.ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec Ostrava 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na záměr města nedarovat a darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03370/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00717/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout, že město nemá záměr darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 455/128, o výměře 3239 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 455/202 

- část pozemku p.p.č. 455/132, o výměře 1185 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 

3041-4/2014 ze dne 24.3.2014 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 455/204 

- pozemek p.p.č. 455/104 

- pozemek p.p.č. 455/116 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- p.p.č. 455/104 

- p.p.č. 455/116 

- p.p.č. 455/128 

- p.p.č. 455/132 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města nepropachtovat pozemky v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava, informace o provedeném technickém zhodnocení budovy v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03371/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr propachtovat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to 

p.p.č. 666/1, ost. plocha, manipulační plocha 

p.p.č. 1196, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1197, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1198, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1199, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1270, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1271, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1272, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1273, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1274, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1200, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1206, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1275, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1276, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1277, ost. plocha, jiná plocha 

p.p.č. 1269, ost. plocha, jiná plocha 

dle leteckého a situačního snímku č. 1, který je přílohou předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) projednala 

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

728 80 Ostrava, IČO: 00635162, ze dne 16. 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 budovy čp. 2547 (plicní oddělení), která je součástí pozemku 

parc. č. 2512, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve  výši  2.672.410,62 Kč včetně DPH v 

zákonné výši 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 39/87  

RM_M 22 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 
části pozemku v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava a návrh na záměr města 
vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03372/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2070/49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 

m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout částí pozemku parc. č. 1192/29 - ostatní plocha, silnice v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava o celkové výměře 0,32 m2, a to: 

- část A - stožár 1 o výměře 529 cm2 

- část B - stožár 2 o výměře 529 cm2 

- část C - stožár 3 o výměře 529 cm2 

- část D - stožár 4 o výměře 529 cm2 

- část E - stožár 5 o výměře 529 cm2 

- část F - stožár 6 o výměře 529 cm2 

dle zákresu v geometrickém zaměření, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a ve 

snímku ukotvení stožárů, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

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

- p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část  A o výměře 391 m2 a část B o 

výměře 204 m2 

- p. p. č. 455/74 - ostatní plocha, dráha, a to část A o výměře 210 m2 a část B o výměře 500 m2 

- p. p. č. 455/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2 

- p. p. č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2 

- p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 259 m2 

- p. p. č. 455/114 - ostatní plocha, dráha o výměře 21 m2 

- p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, a to část A o výměře 125 m2 a část B o výměře 464 

m2 

- p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2 
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- p. p. č. 455/141 - ostatní plocha, dráha o výměře 20 m2 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 516 m2 

- p. p. č. 736/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 47 m2 

- p. p. č. 736/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k. ú. Frýdlant nad 
Ostravicí) 
  
Usnesení číslo: 03373/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu založeného  “Nájemní smlouvou” 

ev. č. 1356/2013/MJ ze dne 19. 4. 2013, ve znění dodatků č. 1-3, uzavřené s organizací 

Náš svět, příspěvková organizace, 

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

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

nad Ostravicí, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 24 
Návrh na uzavření dohod o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých 
věcí - pozemků pod rekreačními chatami v k. ú. Bobrovníky, obec 
Hlučín 
  
Usnesení číslo: 03374/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - pozemků, na kterých jsou 

zřízeny stavby pro rodinnou rekreaci v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, za období od 1.12.2013 

do 31.12.2015 

a) 
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pozemku parc. č. 468/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 

s XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 951,- Kč 

b) 

pozemku parc. č. 468/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

se XXXXXXXXXXX XXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 851,- Kč 

c) 

pozemku parc. č. 468/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 726,- Kč 

d) 

pozemku parc. č. 468/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 

s XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 926,- Kč 

e) 

pozemku parc. č. 468/9 - zastavěná plocha a nádovoří o výměře 54 m2 

s XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.351,- Kč 

f) 

pozemku parc. č. 468/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2 
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s XXXXX XXXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 3.453,- Kč 

g) 

pozemku parc. č. 468/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 

s XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 776,- Kč 

h) 

pozemku parc. č. 468/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 350,- Kč 

ch) 

pozemku parc. č. 468/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 

s XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 951,- Kč 

i) 

pozemku parc. č. 468/16 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.326,- Kč 

j) 

pozemku parc. č. 468/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

s XXXXXX XXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXX 
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XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 600,- Kč 

k) 

pozemku parc. č. 469/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 901,- Kč 

l) 

pozemku parc. č. 469/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 751,- Kč 

m) 

pozemku parc. č. 469/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.201,- Kč 

n) 

pozemku parc. č. 469/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXX XXX XX XXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.276,- Kč 

o) 

pozemku parc. č. 458/2 - lesní pozemek o výměře 22 m2 a parc. č. 469/12 - zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 13 m2 

s XXXXX XXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 
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XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 876,- Kč 

p) 

pozemku parc. č. 470/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 851,- Kč 

q) 

pozemku parc. č. 470/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

s XXXXXXX XXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.026,- Kč 

r) 

pozemku parc. č. 470/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.276,- Kč 

s) 

pozemku parc. č. 470/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 

s XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.076,- Kč 

t) 

pozemku parc. č. 470/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2 

s XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště XXX XX 
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XXXXXXXXXX XXXX XXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 851 ,- Kč 

u) 

pozemku parc. č. 470/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 

s XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.151,- Kč 

v) 

pozemku parc. č. 479/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2 

s XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.101,- Kč 

w) 

pozemku parc. č. 479/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 

s XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, bydliště 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.276,- Kč 

x) 

pozemku parc. č. 479/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 

s XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

s tím, že jmenová uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. celkem 

701,- Kč 

  

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - pozemků, na kterých jsou 

zřízeny stavby pro rodinnou rekreaci v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, za období od 1.12.2013 

do 31.12.2015 

a) 

pozemku parc. č. 462/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 

s manžely XXXXXX XXXXXX, datum narození XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX, 

datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 701,- Kč 

b) 

pozemku parc. č. 462/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2 

s manžely XXXXXXXX XXXXXXX datum narození XXXXXXXXX, bydliště 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXX 

XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 901,- Kč 

c) 

pozemku parc. č. 462/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 

s manžely XXXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXXXX 

XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 525,- Kč 

d) 

pozemku parc. č. 462/7 - lesní pozemek o výměře 25 m2 

s manžely XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX a XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 625,- Kč 
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e) 

pozemku parc. č. 468/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 

s manžely XXXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXXa XXXXXXX 

XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.826,- Kč 

f) 

pozemku parc. č. 468/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

s manžely XXXXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXX 

XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 600,- Kč 

g) 

pozemku parc. č. 468/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 a k pozemku parc. č. 

469/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 

s manžely XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXX 

XXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XX 

XXX XXX XXX XX XXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.451,- Kč 

h) 

pozemku parc. č. 468/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

s manžely XXXXXXXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXXX 

XXXiXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, 

tj.celkem  1.026,- Kč 

i) 

pozemku parc. č. 469/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 

s manžely XXXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX 
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XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 676,- Kč 

j)  

pozemku parc. č. 469/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2 

s manžely XXXXXXXXXX XXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXXXX 

XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 1.426,- Kč 

k) 

pozemku parc. č. 470/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s manžely XXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX a XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bytem XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 751,- Kč 

l)  

pozemku parc. č. 470/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 

s manžely XXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXX 

XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXX XXX 

XX XXXXXXXX, 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 751,- Kč 

m) 

pozemku parc. č. 479/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 

s manžely XXXXXXX XXXXX, datum narození XXXXXXXXXXa XXXXXX XXXXXXX, 

datum narození XXXXXXXXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXXXX 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. 

celkem 801,- Kč 
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dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - pozemku parc. č. 469/7 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, na kterém je 

zřízena stavba pro rodinnou rekreaci 

s tím, že jmenovaní uhradí statutárnímu městu Ostrava částku ve výši 12,- Kč/m2/rok dle 

svého spoluvlastnického podílu ke stavbě k rodinné rekreaci zřízené na výše uvedeném 

pozemku, a to s: 

a) 

XXXXXX XXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX spoluvlastnický podíl ve výši 4/18, 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1.12.2013 do 31.12.2015 

částku ve výši 234,- Kč 

b) 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

spoluvlastnický podíl ve výši 4/18, 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1.12.2013 do 31.12.2015 

částku ve výši 234,- Kč 

c) 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX spoluvlastnický podíl ve výši 4/18, 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1.12.2013 do 31.12.2015 

částku ve výši 234,- Kč 

d) 

XXX XXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

X XXXXX, 

spluvlastnický podíl ve výši 1/6, 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava  za období od 1.12.2013 do 31.12.2015 

částku ve výši 175,- Kč 

e) 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/6, 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1.12.2013 do 20.5.2015 

částku ve výši 123,- Kč 
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f) 

XXXX XXXXX XXXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXX X XXXXXXX, 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/6, 

s tím, že jmenovaný uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 21.5.2015 do 31.12.2015 

částku ve výši 51,- Kč 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít dohody o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - pozemků, na kterých jsou 

zřízeny stavby pro rodinnou rekreaci v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, 

a) 

k pozemku parc. č. 469/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 

s Tělovýchovnou jednotou Sokol Ostrava - Nová Ves, se sídlem Bartošova 65, 709 00 Ostrava 

- Nová Ves, IČO 005 60 391, 

s tím, že jmenovaná společnost uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1.12.2013 do 

22.7.2014 částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. celkem 954,- Kč 

b) 

k pozemku parc. č. 469/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2 

s  Moravskoslezskou krajskou radou Asociace TOM ČR, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 

Ostrava - Hrabůvka, IČO 706 31 514 

s tím, že jmenovaná společnost uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 23.7.2014 do 

31.12.2015 částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.148,- Kč 

c) 

k pozemku parc. č. 467/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 

s XXXXX XXXXXXXXX, rok nar. XXX4, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX X XXXXXXX 

s tím, že jmenovaná uhradí statutárnímu městu Ostrava za období od 1.12.2014 do 31.12.2015 

částku ve výši 12,- Kč/m2/rok, tj. celkem 312,- Kč 

dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 25 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03375/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00617/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec 

Ostrava, a to: 

-  část pozemku parc.č. 435/17 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 353 m2, oddělenou dle 

geometrického plánu č. 687-48/2009 ze dne 1.2.2010 a nově označenou jako pozemek parc.č. 

435/15 - ost. plocha, jiná plocha 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Proskovice 

za 

- pozemek parc.č. 434/8  

ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1404/42765 na 

pozemku p.č.st. 3567/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeném městskému obvodu 

Ostrava-Jih, odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

příslušejícího k jednotce č. 24/679 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 237/10  - ost. plocha, zeleň o 

výměře 51 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle 

zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/1  předloženého materiálu 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec 
Ostrava Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03376/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00624/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

část pozemku parc.č. 856/1, orná půda o výměře 168 m2, která je dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek 

parc.č. 856/1 díl b, 

ve vlastnictví XXXXX XXXXXX XXXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

a 

část pozemku parc.č. 856/19, orná půda o výměře 41m2, která je dle geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek 

parc.č. 856/19 díl a, 

ve vlastnictví XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX, bydliště XX XXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

které jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku  č. 1102-374/2015 vyhotoveného 

dne 10.9.2015 sloučeny do pozemku označeného jako pozemek parc.č. 856/128, orná půda o 

výměře 209 m2 

za 
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část pozemku parc.č. 856/13, orná půda o výměře 61m2, svěřeného městskému obvodu Plesná, 

která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 vyhotoveného dne 

10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/125, orná půda 

a 

část pozemku parc.č. 856/59, orná půda o výměře 148 m2, svěřeného městskému obvodu 

Plesná, která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1102-374/2015 

vyhotoveného dne 10.9.2015 označena jako pozemek parc.č. 856/59, orná půda 

oba celkem o výměře 209 m2, 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nekoupit 

pozemek parc.č. 2757/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXX, bydliště XXXX XXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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 27 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava Návrh prodat 
pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03377/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00728/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o směně nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc.č. 1704/2  

- pozemku parc.č. 2620/2, 

oba ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Svinov 

za 

- pozemek parc.č. 1672/1 

ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Odry, státní 

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

a o uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji části pozemku parc.č. 1939/9, ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 1806-7/2012, 

vyhotoveného dne 14.5.2012 označená jako pozemek parc.č. 1939/10, ost. plocha, jiná plocha, 

pozemek není svěřen městskému obvodu 

do podílového spoluvlastnictví: 

MUDr. JXXX GXXXXX, datum narození XXXXXXX, bydliště XXXXXXX 779 00 Olomouc 

(spoluvlastnický podíl 1/4) 

IXXXX ChXXXX, datum narození XXXXX, bydliště XXXXXXX, 700 30 OstravaXXXXXX 

(spoluvlastnický podíl 1/4) 

IXXXXX RXXXXXX, datum narození XXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4) 

MXXXX TXXXXXX, datum narození XXXXXXX, bydliště XXXXXXX, 700 30 Ostrava-

XXXXX (spoluvlastnický podíl 1/4) 

za kupní cenu ve výši 2.000,-Kč 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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 28 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03378/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00717/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout darovat nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3215/11 

- parc.č. 2124/20 

- parc.č. 3215/13 

- parc.č. 3265/27 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, sídlo 

Úprkova 1, 702 23 Ostrava 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 29 
Návrh záměru města darovat stožáry veřejného osvětlení v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03379/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s darováním 7 ks stožárů veřejného osvětlení s výložníky a svítidly včetně kabelového vedení,  

z toho 

3 ks stožáru s jednoramenným výložníkem a 1 svítidlem a 4 ks stožárů s dvouramenným 

výložníkem a 2 svítidly - vybudovaných v roce 1982 a umístěných na pozemcích parc. č. 

3075/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3075/18 - ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava v blízkosti kruhového objezdu na ulici Bílovecké 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty a návrh svěřit pozemek 
parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 03380/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00719/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, poslední trvalé bydliště XXXXXXX XX XXX 

XX XXXXXXXXXX, a to: 

- spoluvlastnický podíl pozemku parc.č. 4242, k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice (podíl ve 
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výši 1/2) 

- spoluvlastnický podíl pozemku parc.č. 4243, k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice (podíl ve 

výši 1/2) 

- peněžní částku ve výši 36.772,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

si vyhradit rozhodnutí označit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc.č. 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh zrušit bod 1) a změnit bod 3) a 4) usnesení zastupitelstva města 
č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015, návrh koupit části pozemku p.p.č. 
565/2, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03381/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00722/16 
k usnesení č. 0575/ZM1418/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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zrušit bod 1) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 v plném rozsahu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit bod 3) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 tak, že se vypouští text: 

”1) a” 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit bod 4) svého usnesení č. 0575/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 tak, že se vypouští text: 

”1) a” 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

a to: 

- část pozemku p.p.č. 565/2, o výměře 164 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1940-

61/2015 ze dne 14.12.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 565/2 

- část pozemku p.p.č. 565/2, o výměře 33 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1940-

61/2015 ze dne 14.12.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 565/5 

od podílových spoluvlastníků: 

- Ivo Drgy, rok narození 1977, bydliště Slunná 779/42, 715 00 Ostrava-Michálkovice (podíl ve 

výši 3/4) 

- Bohdany Drgové, rok narození 1972, bydliště Mezi Zahradami 658/2, 715 00 Ostrava-

Michálkovice (podíl ve výši 1/4) 

za sjednanou kupní cenu 87.468,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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si vyhradit rozhodnutí označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, 

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

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

podmínky, že nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 4) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nově 

vzniklé pozemky uvedené v bodu 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh koupit pozemek v rámci stavby “Cyklostezky - úsek Hornické 
muzeum, Koblovský most” 
  
Usnesení číslo: 03382/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00683/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 1343/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 

ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, zastavěný stavbou cyklostezky ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 18.950,-Kč 
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a uzavřít kupní smlouvu s Lesy České republiky, s.p. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé: 

Předmětný pozemek byl zastavěn stavbou cyklostezky, jejíž výstavba byla řádně schválena 

zastupitelstvem města. Stavba cyklostezky byla součástí dotace z ROP Moravskoslezsko ve 

výši 85 % uznatelných nákladů a po dobu udržitelnosti je nutné prokázat i majetkoprávní 

vztahy k dotčeným pozemkům. Původně byla na pozemek (parc. č. 1343) po dobu realizace 

cyklostezky uzavřena nájemní smlouva č. 2678/2010/OI (nájem dodnes činí 2.500,-Kč/rok) s 

tím, že bude zastavěná část pozemku parc. č. 1343/2 po zaměření skutečného stavu městem 

odkoupena 

Na koupi pozemku za cenu obvyklou ve výši 7.250,-Kč dle znaleckého posudku vlastník 

nepřistoupil. Dohodnutá kupní cena je nejnižší, za kterou je ochoten pozemek prodat. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh na výkup pozemků pro investiční akci “Petřkovice - kanalizační 
stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa” 
  
Usnesení číslo: 03383/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00702/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout koupit pozemek parc. č. 1818/44 - orná půda o výměře 1624 m2, v k.ú. Petřkovice 

u Ostravy, obec Ostrava,  který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 1818/29 orná půda na 

základě geometrického plánu č.  1939-28/2016 zpracovaného Petrem  Obloukem, potvrzen   

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava  dne 17. 2. 

2016  pod. č. PGP  396/2016-807, který je nedílnou součástí kupní smlouvy od spoluvlastníků, 

- MXXXX HXXXXXXXXXXX narozené XXXX XXXX, bytem XX XXXXX XXXXXXX 
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XXXXX Ostrava, spoluvlastnický  podíl ve výši 1/3 

- VXXXXXX HXXXXXXXXX, narozeného XXXX XXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 

- MXXXX SXXXXXX, narozené XXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX X 

XXX XX XXXXXXX XXXXXX, spoluvlastnický  podíl ve výši 1/3 

za kupní cenu  649 500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 

předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout koupit pozemky  parc. č. 1849/4 - orná půda o výměře 357 m2 a  parc. č. 1849/5 - 

orná půda o výměře 451 m2, vše v k.ú. Petřkovice u Ostrava, obec Ostrava, které vzniknou  

oddělením z původního pozemku parc. č. 1849/1 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava na 

základě geometrického plánu č.  1939-28/2016 zpracovaného Petrem  Obloukem, potvrzen    

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava  dne 17. 2. 

2016  pod. č. PGP  396/2016-80,  od paní MXXXX SXXXXXX narozené XXXX XXXX, 

bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX, za kupní 

cenu 323 200,- Kč,  za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimovi Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Návrh směnit či nesměnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou 
městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 03384/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
08 

  
k materiálu č. BJ1418 00726/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout  směnit: 

- část pozemku parc. č. 1503/1 o výměře 2932 m2, označenou jako pozemek parc. č. 

1503/149   v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava dle geometrického  plánu č. 2737-3898/2013 ze 

dne 29.9.2013; 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba 

za 

- část pozemku parc. č. 1503/43 o výměře 2932 m2, označenou jako pozemek parc. č. 

1503/150 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava dle geometrického plánu č. 2737-3898/2013 ze 

dne 29.9.2013, ve vlastnictví LXM Group a.s., IČO 258 49 832, se sídlem Malostranská 579, 

742 42 Šenov u Nového Jičína 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, dle této smlouvy uhradí 

společnost 

LXM Group a.s statutárnímu městu Ostrava rozdíl v ceně obvyklé předmětů směny ve výši 

158.330,- Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marie Kučinská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN 
na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS 
MSK” 
  
Usnesení číslo: 03385/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0644/ZM1418/8 ze dne 09.09.2015 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 

5.10.2015, na realizaci stavby “Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK”, se 

zhotovitelem: 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část” 
  
Usnesení číslo: 03386/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 03774/15 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

  

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 na 

realizaci stavby Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část, rušení výustí  se 

zhotovitelem POHL cz, a.s. , Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, IČO 25606468 

odštěpný závod Opava, Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigrovi 

předložit zastupitelstvu města dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03387/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00716/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 3265/1 v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

“Odkanalizování Přívozu do ÚČOV - 2. etapa, 2. část” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený z pověření hejtmana kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
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IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 971/1 v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. Za Ještěrkou” mezi obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 

IČO: 42196451 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 105/1 a parc.č. 

105/9 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava  

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2957/6 v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů I. etapa” mezi vlastníkem: 

Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 

Jahnova 890/14 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
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IČO: 00434167 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 2504/2 v k.ú. 

Svinov, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

odpadních vod z průmyslové zóny Paskov” mezi vlastníky: 

Ing. BXXXXXX MXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

ČXXXX MXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 847, parc.č. 

846/1 a parc.č. 840 v k.ú Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

trasa O, Ostrava - Radvanice” mezi vlastníkem: 

JA-KU stav s.r.o. 

se sídlem Hvězdná 898/10, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 29383285 

a 

oprávněným: 

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

IČ: 00845451 

jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 108/1 v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o 
dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací a 
inženýrskou činnost v souvislosti s rekonstrukcí rozvodů NN 0,4 kV 
objektu Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 03388/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zpracování projektových dokumentací Stavby trafostanic TS1 a TS2 za domem č.p. 1830, 

Nová radnice v části rozvody NN 0,4 kV a výkon inženýrské činnosti se zhotovitelem: Amper 

design, s.r.o., se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava, IČ: 29451281 za cenu nejvýše 

přípustnou 244 000,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV”, poř. č. 46/2016 
  
Usnesení číslo: 03389/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby ”Rekonstrukce 

dmýchadel ÚČOV” v Ostravě - Přívoze, dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže 
č. 1 - 10”, poř. č. 44/2016 
  
Usnesení číslo: 03390/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10”  v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle ust. § 86 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce čerpací stanice ÚČOV”, poř.č. 45/2016 
  
Usnesení číslo: 03391/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Rekonstrukce čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV” dle ust. § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Významná veřejná zakázka “Tramvajové mosty ul. Plzeňská”, poř. č. 
3/2016 
  
Usnesení číslo: 03392/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
k materiálu č. BJ1418 00733/16 
k usnesení č. 02991/RM1418/44 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat k podání nabídek dodavatele v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Tramvajové mosty ul. 

Plzeňská” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle předloženého materiálu, za podmínky 

schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem města 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání obálek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská                    - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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2. Mgr. Eva Balonová                    - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík               - odbor investiční 

4. Ing. Radek Muťka                      - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Martin Mifek                     - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Pavlína Hlisníkovská           - odbor investiční 

4. Ing. Renáta Žáčková DiS.           - odbor investiční 

  

3) Jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger                          - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec                        - náměstek primátora               

3. Ing. Bohuslav Gembík                     - odbor investiční 

4. Ing. Břetislav Glumbík                     - odbor dopravy 

5. Ing. Martin Chovanec                      - Dopravní podnik Ostrava a.s.  

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

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík                       - člen ZM 

2. JUDr. Lukáš Semerák                       - člen RM                   

3. Ing. Radek Muťka                            - odbor investiční 

4. Ing. Martin Pácl                                - odbor dopravy 

5. Ing. Karel Navrátil                            - Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

  

4) Doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit odůvodnění veřejné zakázky “Tramvajové mosty ul. Plzeňská” v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit ke schválení zastupitelstvu města odůvodnění veřejné zakázky “Tramvajové mosty 

ul. Plzeňská” v rozsahu dle předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) ukládá 

  
zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
7) 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: 31.08.2016 

 zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká”, poř.č. 
050/2016 
  
Usnesení číslo: 03393/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zveřejnění předběžného oznámení k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

kanalizace v ul. Junácká” dle ust. § 86 zákona č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce úpravny vody Nová Ves, dvoustupňová 
filtrace (Studie + PD + IČ + AD)”, poř. č. 54/2016 
  
Usnesení číslo: 03394/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o zveřejnění předběžného oznámení dle ustanovení § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na vypracování architektonické 

studie, projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci 

stavby “Rekonstrukce úpravny vody Ostrava - Nová Ves, dvoustupňová filtrace”, v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Petřkovice - Kanalizační stoky, odkanalizování obce - 
část B - II. a III. etapa”, poř. č. 55/2016 
  
Usnesení číslo: 03395/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na realizaci stavby “Petřkovice - 

Kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa”, a to v rozsahu předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Významná veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace DK Poklad”, 
poř. č. 153/2015 
  
Usnesení číslo: 03396/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0730/ZM1418/10 
k usnesení č. 02353/RM1418/34 
k usnesení č. 02632/RM1418/38 
k usnesení č. 02057/RM1418/29 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
bod 3) svého usnesení č. 02353/RM1418/34 ze dne 06.10.2015, kterým jmenovala hodnotící 

komisi a komisi pro posouzení kvalifikace k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce 

a modernizace Domu kultury Poklad” 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi a komisi pro posouzení kvalifikace k veřejné zakázce na realizaci stavby 
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“Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad”, ve složení: 

členové:   

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - DK POKLAD, s.r.o. 

4. Jiří Kolibač - DK POKLAD, s.r.o. 

5. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční   

6. Bc. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

náhradníci:   

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Mgr. Renata Kolková - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Dalibor Kanclíř -  odbor investiční 

4. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

5. Ing. Renáta Žáčková DiS. - odbor investiční 

6. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

  

 
RM_M 32 
Povolení výjimky ze stavebních uzávěr starých důlních děl (SDD) jam 
“Albert” a “Kutací jáma č.17” pro stavbu “Gravitační odvodnění 
Hrušova” v k.ú. Hrušov 
  
Usnesení číslo: 03397/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze stavebních uzávěr vyhlášených územním rozhodnutím č. 11/97, v 

bezpečnostním pásmu starého důlního díla (dále jen SDD) jámy ”Abert” ze dne 15.1.1997 

vydaným pod č.j. Výst./ÚSŘ/4497/6/96 a územním rozhodnutím č. 116/07 - změna, v 

bezpečnostním pásmu SDD “Kutací jáma č. 17” ze dne 11.6.2007 vydaným pod zn. 

Správ./ÚSŘ/3185-2/06/Chu-R,  pro stavbu “Gravitační odvodnění Hrušova” v k.ú. Hrušov dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu, prodeji a k výpůjčce 
nemovitostí svěřených městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 03398/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) vydává 

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

písm. a), bod 2, k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), bod 2, dle čl. 7, odst. (8), 

písm. c), k výpůjčce dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 1 a 4 obecně závazné vyhlášky města 

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

předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k výpůjčce nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c) bod 5 obecně závazné 

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

pod číslem 009 – Městský obvod Ostrava – Jih a k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), 

písm. c) bod 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, pod číslem 011 – Městský obvod Poruba dle předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 45 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 03399/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí dle čl. 7, odst. (8), písm. c), obecně závazné 

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

dle předloženého materiálu, a to na dobu 2 let 

  

 
RM_M 58 
Jmenování odborné poroty soutěže o titul Ostravský dům roku 2015 
  
Usnesení číslo: 03400/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu se Statutem soutěže o titul Ostravský dům roku 2015, schváleným svým usnesením 
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č. 02957/RM1418/43 ze dne 5.1.2016 jmenovat odbornou porotu ve složení dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03401/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
89 

  
k materiálu č. BJ1418 00713/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh odpovědi občanů bydlících v oblasti Jurečkova proti plánované zástavbě 

pozemku parc. č. 376/3 v k.ú. Moravská Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení “Petici občanů, ulice Jurečkova, k.ú. Moravská 

Ostrava” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, T: 23.03.2016 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 43 
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu životního prostředí 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03402/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
80 

  
k materiálu č. BJ1418 00732/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města 

Ostravy ve výši 250.000 Kč právnické osobě ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, 

se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice na záchranu poraněných či jinak hendikepovaných 

volně žijících živočichů ze správního území statutárního města Ostravy - provoz záchranné 

stanice v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s právnickou osobou ZO ČSOP 

NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO: 47657901, se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice dle bodu 1) 

tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 250 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 250 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1)  - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

18.000 Kč právnické osobě ZO ČSOP ALCES, IČO: 75093081, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava na realizaci projektu “Poznávat a chránit” v roce 2016 dle přílohy č. 2 

a důvodové zprávy předloženého materiálu  
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6) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s právnickou osobou ZO ČSOP ALCES, 

IČO: 75093081, se sídlem Gurťjevova 1823/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava dle bodu 5) tohoto 

usnesení a přílohy č. 5 přeloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

15.890 Kč fyzické osobě XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, adresa bydliště 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX na ořez a ošetření 

památného stromu rostoucího na pozemku parc. č. XXXX v k. ú. XXXXXXXXX a provedení 

přístrojového testu zhodnocení stability stromu dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu  

  

8) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy s fyzickou osobou XXXXX 

XXXXXXXXX, nar. XXX XXX XXXX, adresa bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX dle bodu 7) tohoto usnesení a přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

9) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 34 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 18 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery fyzickým osobám 

§ 3741, pol. 5493, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 16 tis. Kč 

  

10) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 9) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Údržba v příměstských lesích zvláštního určení”, poř. 
č. 027/2016 
  
Usnesení číslo: 03403/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění údržby v 

příměstských lesích zvláštního určení v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

společností: 

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

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.949.028,10 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 33 
Úprava rozpočtu r. 2016 
  
Usnesení číslo: 03404/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětské 

centrum Domeček o 8 tis.Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Stará Bělá ve výši 400 tis.Kč na 

zhotovení sochy A. Švehly na památníku obětem 1. světové války 

  

3) souhlasí 
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a) s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice Ostrava ve výši                  

3 680 tis.Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2016 

b) s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci Dětské centrum Domeček maximálně ve výši 

4 000 tis.Kč na spolufinancování nákladů souvisejících s umísťováním dětí s trvalým pobytem 

mimo území Statutárního města Ostravy do lůžkové péče v Dětském centru Domeček, 

příspěvková organizace, v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové příjmy 

na § 3529, pol. 3113, ORJ 170, org. 4245 o 8 tis.Kč (C.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4123, ORJ 120, ÚZ 38588005 o 6 tis.Kč (A.1.) 

- investiční přijaté transfery od regionálních rad 

na pol. 4223, ORJ 120, ÚZ 38588505 o 4 139 tis.Kč (A.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ORJ 180, ÚZ 38588005, org. 43 o 6 tis.Kč (A.1.) 

na § 3792, pol. 5213, ORJ 190, org. 9503 o 1 500 tis.Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 161, § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104 o 398 tis.Kč 

                                            pol. 5213, ÚZ 7104 o 755 tis.Kč 

  

- kapitálové výdaje 

na § 2141, pol. 6127, ORJ 221 o 68 tis.Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3183 o 241 tis.Kč (C.4.) 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 38588505, org. 43 o 4 139 tis.Kč (A.1.) 

na § 3529, pol. 6351, ORJ 170, org. 4245 o 8 tis.Kč (C.1.) 

  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 608 o 400 tis.Kč (C.5.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 68 tis.Kč (C.2.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637, org. 61000000 o 1 500 tis.Kč (C.3.) 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 400 tis.Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, org. 8114 o 241 tis.Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 7104 o 1 153 tis.Kč (C.6.) 

Městský obvod Stará Bělá (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 400 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na zhotovení sochy A. Švehly na památníku obětem 1. svět. války 

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 400 tis.Kč 

  

5) 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 50 
Návrh Dodatku č. 23 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními 
prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení, a Směrné účtové 
osnovy, s účinností od 9.3.2016 
  
Usnesení číslo: 03405/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Dodatek č. 23 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v 
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účetnictví a další ustanovení, a Směrné účtové osnovy, s účinností od 9.3.2016 

  

 
RM_M 2 
Ukončení realizace projektu Integrovaný plán mobility Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03406/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10579/RM1014/137 
k usnesení č. 0868/ZM1418/12 
k usnesení č. 02834/RM1418/41 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu “Integrovaný plán mobility Ostrava” 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 

2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 

zajistit udržitelnost projektu “Integrovaný plán mobility Ostrava” dle podmínek stanovených 

ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (ev.č. 1256/2014/OER - příloha 

č.1 a poskytovat informace odboru strategického rozvoje v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru dopravy 

  
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 “Integrovaný plán mobility Ostrava” v 

období jeho udržitelnosti dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Regionální rady (ev.č. 1256/2014/OER) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 3 
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace na stavbu 
“Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. 
stavba” 
  
Usnesení číslo: 03407/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 8357/RM1014/109 
k usnesení č. 2100/ZM1014/28 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace č. 

2867/2013/OD ze dne 20.11.2013 na stavbu ”Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké 

Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba” mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským 

krajem, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 46 
Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 
Karvinsko a Orlovsko 
  
Usnesení číslo: 03408/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
09 

  
k materiálu č. BJ1418 00696/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Karvinsko, mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 

kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Orlovsko, mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
členu rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 1 
Zadání zpracování aktualizace investičního záměru “Rekonstrukce 
křižovatky ul. 28. října (silnice II/479) s místními komunikacemi ul. 
Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě - Mariánských Horách” 
  
Usnesení číslo: 03409/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

investičního záměru “Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října (silnice II/479) s místními 

komunikacemi ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě - Mariánských Horách” za cenu            

93 600,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 

Ostrava 1, IČO: 42767377 
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RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům dle Zásad 
pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek 
zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 03410/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
36 

  
k materiálu č. BJ1418 00748/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvy o bezúročných zápůjčkách dle Zásad pro použití prostředků 

sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a 

organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 

předloženého materiálu včetně vymezených účelů a výše zápůjček 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

jeho jednání dne 23. 3. 2016 

  

 Vyřizuje: Ing. Milena Vodárková, T: 23.03.2016 

 zastupující vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_VZ 3 
Provozování veřejných toalet - terminál Hranečník 
  
Usnesení číslo: 03411/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti  Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 

Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 47674725  na  

provozování veřejných toalet a úklid čekárny - vše v objektu sociální vybavenosti terminálu 

Hranečník  v období od 14.3.3016 do 14.5.2016 včetně, za cenu nejvýše přípustnou                       

117 717,-- Kč bez DPH / měsíc - dle Přílohy č.1  předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 
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vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) schvaluje 

  
návrh rozpočtového opatření, kterým se : 

- snižuje rozpočtová rezerva 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901  o                               285 000,-- Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

na ORJ 136, § 3639, pl. 5169    o                               285 000,-- Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2016 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 2 
Zpráva o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvkové organizace a vybraných obchodních společností 
  
Usnesení číslo: 03412/RM1418/50 

(zn.předkl.) 
02 

  
k materiálu č. BJ1418 00633/16 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
a) výsledky forenzního auditu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 



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 85/87  

b) skutečnost, že zpráva  z forenzního auditu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace byla dne 21.01.2016 předána Policii České republiky na jejich vlastní žádost 

  

2) ukládá 

  
pověřenému řízením Městské nemocnice Ostrava, p. o. Bc. Josefu Grocholovi, MBA 

přijmout nápravná opatření a informovat radu města o jejich realizaci v termínu do 01.04.2016 

  

 Vyřizuje: Bc. Josef Grochol, T: 01.04.2016 

 pověřený řízením Městské nemocnice Ostrava, p.o. 

  
3) bere na vědomí 

  
Zprávu o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace a 

vybraných obchodních společností 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí Zprávu o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 

organizace a vybraných obchodních společností 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města Zprávu o průběhu forenzních auditů Městské nemocnice 

Ostrava, příspěvkové organizace a vybraných obchodních společností 

  

 Vyřizuje: Ing. Renata Gembíková, T: 23.03.2016 

 vedoucí odboru interního auditu a kontroly 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení RM č. 03224/RM1418/48 ze dne 16.2.2016 
 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

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

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

83 271,- Kč, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

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

včetně DPH dle znaleckého posudku 

  

2) Správné znění: 

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

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

83 271,- Kč, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

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

znaleckého posudku 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení čís. 03079/RM1418/46 bodu 2) ze dne 2.2.2016 
 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 03079/RM1418/46 
  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
2) volí 

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

bodu 1) tohoto usnesení 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XX 

XXXXXXX 

Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX 
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Ing. Justinu Kamenou, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX 

  

2) Správné znění: 

  
2) volí 

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

bodu 1) tohoto usnesení 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XX 

XXXXXXX 

Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX 

Ing. Justinu Kamenou, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX 

  

 
  
 
 


